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Presentació
Entrevista direcció

va donar també el seu fruit quan en 
ple estat d’alarma, alguns alumnes i 
professors del centre van començar a 
fabricar pantalles de protecció i vise-
res pel personal sanitari. Estem orgu-
llosos d’iniciatives com aquesta o com 
la d’alguns antics alumnes, reconeguts 
en mitjans internacionals, que van sen-
tir que havien de posar al servei dels 
altres les seves capacitats en aquells 
moments tant complexos.
 
4. De quina manera es treballa amb 
els alumnes aquest compromís social?

La solidaritat, com tants altres valors, no 
s’imposa, sinó que demana una adhesió 
lliure de la persona, i per això és necessa-
ri fer experiències de solidaritat. A més 
del grup de voluntaris del centre i de les 
diverses campanyes que realitzem, són 
dos els projectes de voluntariat que des-
tacaria. Un, el Repassem Junts, un pro-
jecte comunitari, creat en col·laboració 
amb els Serveis Socials del districte, on 
una trentena de nens del barri troben 
cada tarda al nostre centre un espai de 
joc, berenar saludable i repàs dels deu-
res ajudats per alumnes voluntaris de 
Batxillerat. L’altra iniciativa és el Share 
the Light, un projecte internacional de 
voluntariat a Zàmbia, en col·laboració 
amb una escola salesiana d’Anglaterra, 
on els nostres alumnes de Formació 

de la Covid al centre. Hem tingut al-
guns casos positius, com la resta d’es-
coles, però no hi ha hagut transmissió 
comunitària. Podem dir que l’escola ha 
estat un espai segur per a tota la Co-
munitat Educativa. Cal agrair a tots 
els alumnes la disciplina amb que han 
seguit les recomanacions de salut, a 
les famílies la seva disposició a col·la-
borar en tot el què ha estat necessari i 
al personal el seu esforç ingent d’adap-
tació al dia a dia.

3. Com valoren les iniciatives que 
s’han impulsat des del mateix alum-
nat per ajudar a altres col·lectius en 
ple estat d’alarma?

Una institució que vol educar en la so-
lidaritat ha de ser una institució soli-
dària: l’educació en la solidaritat a 
l’escola ha d’emmarcar-se dins la 
vida ordinària escolar. Els nostres 
alumnes han de trobar a Salesians Sa-
rrià una plataforma que els possibiliti 
fer experiències de voluntariat adients 
al seu nivell de maduresa i a les seves 
capacitats, de manera que puguin es-
devenir persones compromeses amb la 
justícia social i la solidaritat. El context 
de la crisi global és una bona oportu-
nitat com a escola per apropar-nos al 
significat profund del valor de la soli-
daritat. Aquesta tasca sensibilitzadora 

1. Quins són els trets diferencials de 
Salesians Sarrià davant la resta d’es-
coles? Com definirien la seva essència? 

La nostra escola s’identifica per cinc pi-
lars fonamentals que marquen el nostre 
estil educatiu.  Volem ser un espai aco-
llidor i segur on cada jove senti que pot 
desenvolupar totes les seves dimensions 
com a persona. Som una escola inclusiva 
que aposta per l’excel·lència educativa, 
perquè cada jove pugui desenvolupar al 
màxim les seves competències personals 
i professionals en la seva estada amb no-
saltres. Som una escola que va més enllà 
del temps escolar, volem oferir als joves 
un espai educatiu de creixement en el 
lleure específicament pensat per aques-
ta franja d’edat. Com a escola cristiana i 
salesiana, defensem un model educatiu in-
tegral on tot jove que vulgui pugui desen-
volupar amb nosaltres la seva dimensió 
espiritual. El cinquè pilar és la interna-
cionalització: som una escola que prepa-
ra professionals en un context plurilingüe, 
pluricultural i eminentment europeu.

2. Ha estat un curs marcat per la pan-
dèmia de la Covid-19. Quina valoració 
en fan de l’adaptació de l’escola a 
aquesta situació extraordinària?

L’escola ha posat tots els recursos ne-
cessaris per la prevenció del contagi 
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Xavier Brines, titular, i 
Francisco Álamo, director
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Professional de Grau Superior, realit-
zen tasques tècniques de manteni-
ment en una llar d’acollida de Zàmbia.

5. Els estudiants de Salesians Sarrià han 
tornat a fer gala de la seva creativitat i 
han obtingut un merescut reconeixe-
ment en diferents certàmens, com els 
premis ARCA o els programes JovEmprèn 
i EduCaixa. Quin paper juga la innovació i 
l’emprenedoria en el centre?

El procés d’innovació educativa del nos-
tre centre es fonamenta en  un exercici 
de millora continua i d’avaluació cons-
tant de les metodologies que fem servir 
a l’aula i els tallers. La innovació no ha 
estat per a nosaltres mai una eina de 
màrqueting sinó una opció educativa 
seriosa i reflexionada. Optem per im-
plementar una sèrie de noves meto-
dologies que funcionen i mantenim 
aquelles que pensem que tenen vi-
gència en el procés educatiu. Respec-
te a l’emprenedoria és una opció clara 
tant a la FP com al Batxillerat que s’ha 
traduït en la creació d’espais com les 
sales de coworking i en el reconeixe-
ment de diversos premis nacionals i in-
ternacionals als nostres estudiants. 

6. Com s’aplica aquesta innovació en 
la metodologia de l’escola?

Optem pel treball cooperatiu en el Ba-
txillerat, per les metodologies pròpies 
del Batxillerat Internacional, i pel treball 
per projectes en la Formació professio-
nal. Fa anys que treballem i aprofundim 
aquestes línies metodològiques. D’altra 
banda, fa també anys que vam revisar 
el nostre sistema d’avaluació a la For-
mació Professional per tal de garantir 
una autèntica avaluació competencial. 

7. La sostenibilitat és un dels eixos de 
treball de Salesians Sarrià. De quina 
manera la seguiran treballant?

Les Nacions Unides, en els Objectius 
de desenvolupament sostenible, con-
viden als agents educatius dels dife-
rents països a treballar per l’educació 
d’una ciutadania respectuosa amb el 
planeta i amb el éssers que hi viuen. 
El Papa Francesc, a l’encíclica Laudato 
Si, ens convida com a centre educatiu 
cristià catòlic a afrontar el repte que 
suposa l’educació per l’aliança entre la 
humanitat i el medi ambient. La nos-
tra escola assenyala entre les opcions 
preferencials del seu Projecte Educatiu 
esdevenir una “escola sostenible, so-
lidària i saludable”. Els darrers anys 
hem fet un esforç per implementar 
aquesta línia estratègica que va més 
enllà d’una moda. Estem convençuts 
que hem de preparar ciutadans que 

integren dins de les seves opcions vi-
tals la cura del medi ambient com a 
herència pels que vindran. El desenvo-
lupament tecnològic i professional del 
present i del futur tindrà aquesta clau.

8. L’aprenentatge de llengües es-
trangeres és imprescindible en el 
mercat laboral. Quan parleu de la 
internacionalització del centre què 
voleu dir? Com es concreta en els 
diferents estudis?

El procés d’internacionalització del 
centre té tres objectius clars: en pri-
mer lloc, dotar al conjunt de la Comuni-
tat Educativa d’una sèrie de competèn-
cies plurilingües mitjançant propostes 
educatives que complementin el currí-
culum oficial dels cursos; en segon lloc, 
garantir una educació per a un context 
divers i pluricultural, i per últim, afa-
vorir la realització de pràctiques i la 
inserció laboral dels nostres alumnes 
en el marc europeu. El nostre Pla de 
llengües i relacions internacionals 
marca com desenvoluparem aquests 
objectius en els diferents estudis: pro-
movent els intercanvis i les pràctiques 
a l’estranger, augmentant el percentat-
ge d’hores curriculars que es fan en an-
glès fins arribar a un 30 o 60 % en fun-
ció dels estudis, formant i certificant el 
nostre professorat (actualment tenim 
un 50 % del professorat certificat en 
idiomes), impulsant el job shadowing 
entre el nostre professorat, establint 
convenis de col·laboració internacio-
nals, treballant en xarxa des de EFVET 
i altres entitats europees...

9. Salesians Sarrià està esdevenint 
un referent a Catalunya com a escola 
que imparteix el Batxillerat Interna-
cional amb sis unitats consolidades. 
Quin és el secret d’aquest èxit?

Juntament amb la nostra opció per la 
internacionalització, va ser la metodo-
logia pròpia del Batxillerat Internacio-
nal el que ens va fer decidir per imple-
mentar aquest tipus de Batxillerat al 
nostre centre. Més de 5.000 escoles a 
150 països del món han fet l’aposta per 
un sistema educatiu seriós, contrastat, 
amb més de 50 anys desenvolupant 
una metodologia fonamentada en la 
probitat, la recerca, el gust per l’apre-
nentatge i la construcció d’un món més 

just. En un procés relativament curt 
hem esdevingut el centre concertat de 
referència en IB de Catalunya: tant per 
nombre d’unitats com per experiència 
en la seva implementació. El secret és, 
sense dubte, un equip docent il·lusionat 
i compromès amb el projecte.

10. Per primera vegada s’han compta-
bilitzat més ofertes de feina que dema-
nen una Formació Professional que no 
pas un títol universitari. Com valoren 
l’evolució d’aquests estudis tècnics?

En el fons, cada any ens apropem més 
a les xifres de la resta de països d’Eu-
ropa. La Formació Professional ha es-
tat sempre bressol d’excel·lents tèc-
nics i comandaments  a les empreses. 
I aquesta demanda del mercat laboral 
anirà a més. L’FP és també una via 
d’accés a la universitat que garanteix 
una exercitació tècnica absolutament 
indispensable per a molts graus en 
ciències i tecnologia. Els Salesians, des 
dels nostres inicis, hem fet de la For-
mació Professional un dels eixos verte-
bradors de la nostra oferta educativa. 
Podem dir que som especialistes i refe-
rents europeus en això. 



La nostra 
Escola

La solidaritat i el compromís amb la 
sostenibilitat són dos dels pilars d’un 
curs que ha vingut marcat per un tercer 
element que no esperàvem: la Covid-19. 

Aquest any, a més de treballar accions 
específiques que segueixen amb la nostra 
filosofia, a Salesians Sarrià ens hem hagut 
d’adaptar per garantir la seguretat a tota 
l ’escola. Hem treballat per definir uns 
protocols que compleixin les distàncies 
sense allunyar-nos dels alumnes i de les 
seves famílies. Per aquest curs 2020-2021 
hem dissenyat un conjunt d’accions que ens 
ajudin a continuar treballant els nostres 
valors, sense que el context sanitari ens faci 
perdre l’essència del centre. Pas a pas, com 
diu el lema del nostre Programa Educatiu 
Pastoral, seguim aprenent per afrontar una 
situació sense precedents, amb pas ferm i la 
mirada posada en el futur.

La nostra escola
Presentació de l’escola06
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LA NOSTRA ESCOLA:

Presentació de 
Salesians Sarrià

Amb familiaritat, vocació, qualitat i una experiència de més 
de 137 anys, la nostra escola treballa cada dia per fer de la 
formació post-obligatòria un camí amb futur pels nostres joves.

Salesians Sarrià té com a meta convertir els seus alumnes 
en professionals de referència, capaços d’arribar allà on es 
proposin, amb responsabilitat i autonomia. Al llarg d’una 
àmplia trajectòria centenària, hem adaptat la nostra oferta 
formativa a les noves necessitats dels estudiants, incorporant 
sempre la innovació per oferir una metodologia puntera i 
eficaç. En els darrers anys, hem impulsat l’aprenentatge 
cooperatiu en el Batxillerat, la Formació Professional Dual 
i l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) en els cicles 
formatius. També hem apostat per la internacionalització 
de l’escola, gràcies a programes d’intercanvi i estades a 
Europa, i fomentem la relació de l’alumnat amb l’empresa, 
amb l’objectiu de garantir el seu èxit professional. 

Arrencar aquest curs no ha estat fàcil. Hem viscut una 
situació d’emergència sanitària que ens ha obligat a assolir 
reptes que mai ens haguéssim plantejat. Cal dir, però, que 
la resposta que ens hem trobat, tant per part dels nostres 
docents com de l’alumnat, també ha estat excepcional. La 
irrupció de la Covid-19 ha posat a prova l’escola i la seva 
capacitat de resposta. La innovació ha pres forma resolutiva 
i la cooperació dels estudiants s’ha demostrat amb fets des 
del primer dia, amb solidaritat i enteresa.

Cada desafiament és també un nou aprenentatge que ens 
encoratja a seguir endavant amb més força.

Aquest curs, el Departament d’Ensenyament ens orientarà per implementar 
l’ePèrgam, una aplicació en línia que permet aprofitar els avantatges de la 
xarxa per estar connectats amb la resta de biblioteques escolars. A més, 
es comença a publicar un butlletí mensual amb recomanacions literàries, 
culturals i altres peces interessants del nostre fons per correu electrònic. 
La biblioteca amplia el seu horari d’11.30h a 18h. Esperem que aquest curs 
tan atípic ens serveixi, Pas a Pas, per posar les bases que incentivin l’ús de 
la biblioteca tant per part de l’alumnat, com de la comunitat educativa. 
S’accepten suggeriments!

LA NOSTRA BIBLIOTECA, UN ESPAI VIU

Salesians Sarrià, 
una escola amb història

 Oferim els estudis de Batxillerat, cicles formatius de Grau 
Mitjà i Superior, i els graus d’enginyeria a l’EUSS.

 Treballem partint d’un innovador model d’acció 
educativa basat en la relació de l’alumne amb l’empresa.

 Internacionalització dels estudis basada en pràctiques i 
estades en països europeus.

 La borsa de treball posa en contacte alumnes i empreses 
per afavorir la inserció laboral.

 Disposem del servei d’atenció psicopedagògica i 
d’orientació per a alumnes i famílies.

 Expedim certificacions professionals complementàries.
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Amb motiu de la inauguració d’una nova etapa de la biblioteca de l’escola i la
publicació del seu primer butlletí, el nostre company Joan Nogués ens
proposa un recorregut literari per algunes de les biblioteques més curioses
que podem trobar a la ciutat de Barcelona. 
Comencem per la de l’Ateneu Barcelonès, situat al vell  casalot del carrer de la
Canuda (el Palau Savassona), que  posseeix la biblioteca civil privada més
important de Catalunya, amb més de 250.000 documents,  1800 títols de
revistes, 20 incunables, 50 títols manuscrits i prop de 3.000 obres de llibre
antic. Això sí, en aquesta biblioteca només hi tenen accés els socis de la
Institució. 
Potser quan les restriccions ho permetin, seria bona idea plantejar-se formar
part de la tradició cultural que representa l’Ateneu Barcelonès, i poder gaudir
no només de la seva magnífica biblioteca, sinó també de les seves
innombrables activitats (inclosa l’Escola d’Escriptura), així com també d’un pati
interior que és un veritable oasi de pau enmig del brogit de la ciutat.

EL BUTLLETÍ 
DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTEQUES AMB HIST�RIA

N Ú M E R O  1



LA NOSTRA ESCOLA:

Programa 
educatiu

Una de les metes del programa educatiu 
pastoral d’aquest curs continua sent la 
sostenibilitat, un objectiu que treballem a 
l’escola de manera transversal a tots els nivells. 
El lema “PAS A PAS” ens convida a donar una 
resposta per a cada situació que ens trobem a 
la vida amb una clara intenció d’avançar, sense 
pressa, però amb determinació.

El darrer any ha estat marcat per la incertesa, derivada d’una 
situació d’emergència sanitària que ha arribat d’imprevist. Ha 
calgut un gran esforç d’adaptació, tant a nivell col·lectiu com 
individual, per aconseguir tirar endavant. Aquest és el motiu 
pel qual, el lema pel curs 2020-2021 no podia ser un altre que 
“PAS A PAS”: volem posar l’accent a l’actitud, a la capacitat de 
resiliència i empatia de cada persona per aprendre a afrontar 
les diferents situacions que ens planteja la vida. 

Fer un pas endavant suposa trencar l’immobilisme, el res no 
pot canviar. Es tracta de posar la mirada al futur, marcar-se 
una meta i caminar per assolir-la. A Salesians Sarrià volem 
fer palès que l’esforç, el talent, la constància i el temps són 
valors que marquen la diferència. La mateixa natura posa en 
evidència que l’evolució té milions d’anys a la seva esquena 
per arribar on som.

De la mateixa manera, “PAS A PAS” també és moure’s davant 
les desigualtats i les injustícies del nostre entorn: perquè una 
societat ha de tenir capacitat de transformar-se per avançar.

La nostra escola
Programa educatiu 08

Cada gest suma: PAS A PAS.

SI ET MOUS, 
EL MÓN CANVIA.



LA NOSTRA ESCOLA:

Escola més 
sostenible, 
saludable    
i solidària

09

ESCOLA MÉS SOSTENIBLE
La sostenibilitat forma part de la vida escolar de Salesians 
Sarrià. Des dels nostres inicis, treballem cada dia per fomentar 
uns hàbits més sostenibles a la comunitat educativa, hàbits 
que comencen des de la mateixa escola. Promoure l’estalvi 
energètic, minimitzar i fer una correcte gestió dels residus 
que generem o convidar l’alumnat a la reflexió des de 
diferents àmbits, la sostenibilitat és un plantejament molt 
ampli que treballem de manera transversal. La consolidació 
del nostre projecte de coberta verda, durant els últims dos 
cursos, ens ha aportat un espai verd en el qual els alumnes 
poden aprendre des de diferents vessants. 

ESCOLA MÉS SALUDABLE
A Salesians Sarrià volem promoure un estil de vida més saludable 
a l’escola. Formem part del programa FEM SALUT de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona i treballem per contribuir a 
millorar la salut física, emocional i social de la nostra comunitat 
educativa. El nostre Servei d’Atenció Psicopedagògica (SAPP) 
ofereix tallers de gestió emocional als nostres alumnes i, aquest 
curs, a més, des de l’escola hem treballat de manera proactiva 
per acompanyar als joves i a les seves famílies en el context 
sanitari excepcional que estem vivint.

ESCOLA MÉS SOLIDÀRIA
Més que un valor, la solidaritat és part de la nostra escola. Any 
rere any, a Salesians Sarrià, conscients que cada petit gest suma, 
organitzem diferents activitats perquè tots els membres de la 
comunitat hi puguin participar en mesura de les seves possibilitats. 
Aquest curs 2020-2021 ha alterat els nostres plans i voluntariats 
com ‘Share The Light’, de caire internacional, s’ha vist afectat per les 
restriccions de mobilitat. La Covid-19 també ha fet impossible que 
es faci la cursa The Bosco Run, que serveix per finançar el projecte 
‘Repassem Junts’, que el 2019 va ser reconegut per la UNESCO. Tot 
i això, la situació ha derivat en altres projectes solidaris que han 
servit per contribuir a un món millor des de l’escola.



LA NOSTRA ESCOLA:

Escola solidària 
Repassem Junts

El projecte ‘Repassem Junts’, ja consolidat 
a l’escola, va néixer per donar una 
resposta als nens i nenes del districte amb 
necessitats específiques de disposar d’un 
espai de convivència, educació i lleure. 

Salesians Sarrià, amb la col·laboració dels Serveis Socials 
del districte de Sarrià-Sant Gervasi, ofereix les seves 
instal·lacions als infants participants perquè puguin fer 
els deures i gaudir d’un berenar saludable i d’una estona 
de jocs després de classe. El programa no seria possible 
sense la col·laboració dels alumnes de Batxillerat, que hi 
col·laboren de manera voluntària. El projecte va rebre 
el premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO el 
passat novembre de 2019.

La nostra escola
Escola Solidària10

Malauradament, aquest curs 2020-2021, les circumstàncies 
han derivat en la necessitat d’anul·lar la cursa solidària The 
Bosco Run, que tenia prevista la seva 5ª edició a finals de 
gener. L’activitat, que s’emmarca durant la diada de Don 
Bosco, va comptar l’any passat amb més de 150 corredors i 
serveix per finançar el projecte ‘Repassem Junts” de l’escola. 
Tot un exemple d’esportivitat i solidaritat que en els seus 
quatre anys de vida ha consolidat una cita imprescindible per 
a corredors de la zona totes les edats. 

La nostra escola col·labora amb algunes iniciatives de vo-
luntariat i projectes de solidaritat d’aquesta ONGD salesia-
na que, mitjançant l’educació i des d’una opció preferen-
cial per la joventut, treballa per construir un món més just, 
equitatiu i sostenible. Des d’aquesta ONG es promouen al-
guna de les formacions dels nostres voluntaris, xerrades 
de sensibilització sobre cooperació internacional i volun-
tariat per als alumnes i l’oferta d’algun projecte solidari a 
on hi col·laborem des de la nostra campanya de solidaritat.

La Fundació Magone és una organització no lucrativa impul-
sada pels Salesians de la Inspectoria de Maria Auxiliadora, 
la missió de la qual és: “oferir a infants i joves, especialment 
els més necessitats i des de l’educació, eines i capacitats que 
possibilitin el seu creixement personal i l’exercici de la seva 
ciutadania.” La nostra escola col·labora amb aquesta funda-
ció, difonent les campanyes de sensibilització per la captació 
de socis i recursos, en favor dels sectors educatius més ne-
cessitats, com les plataformes d’educació social.

BOSCO GLOBAL FUNDACIÓ MAGONE



LA NOSTRA ESCOLA:

Escola solidària 
Share the Light

Share the Light és un voluntariat internacional 
que impulsem des de Salesians Sarrià a la ciutat 
de Mazabuca, a Zàmbia. 

Cada estiu, un grup d’alumnes dels cicles formatius de Grau 
Superior i professors del centre viatgen fins al continent 
africà per col·laborar amb l’orfenat de les Filles de Maria 
Auxiliadora de Mazabuca. Aquest curs 2020-2021 i el passat, 
2019-2020, el context sanitari ha afectat el viatge dels nostres 
alumnes voluntaris, que s’ha hagut de suspendre. Però, tot i 
això, l’escola continua endavant amb les accions de captació 
de fons per seguir col·laborant en el projecte.

Concretament, els participants del programa contribueixen 
al manteniment, la cooperació internacional i el voluntariat 
de City of Joy, una llar d’acollida per a nenes en situació de risc 

Aquest programa té com a objectiu 
ajudar les noies que, a causa de les 
circumstàncies del país, fortament 
afectat per la SIDA, es troben sen-
se recursos, ni accés a l’educació. 
El projecte Share the Light té com 
a meta col·laborar en la formació 
d’aquestes joves , preparant-les edu-
cativa i culturalment per a millorar la 
seva s ituació futura així  com també 
la del  seu país.

A Zàmbia més de la meitat de la po-
blació continua vivint sota el  l l indar 
de la pobresa. La desigualtat social 
provoca que molta gent visqui sense 
feina ni cap recurs per mantenir-se. 
Les Germanes de la Caritat s’encar-
reguen d’identif icar les famílies 
més vulnerables  per ajudar-les a 
cobrir les seves necessitats essen-
cials amb la donació d’al iments,  de 
roba o d’una l lar.

Només a la ciutat de Mazabuka, al sud 
del país, 700 nens i nenes assisteixen de 
manera gratuïta a l’escola. El ‘Porridge 
Club’ és el projecte que s’encarrega 
d’oferir un àpat diari al centre escolar. 
El nom prové d’aquest plat, el porridge, 
fet a base de farina de blat de moro i 
aigua. Es tracta d’un menú energètic 
amb els nutrients vitals per millorar la 
seva salut, ja que per a molts alumnes és 
l’únic aliment que prenen en tot el dia.
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i exclusió social. En aquest centre de la comunitat salesiana, 
aquestes joves hi troben un espai segur i acollidor que les 
acompanya en el seu creixement com a persones, i també 
les ajuda a preparar-se professionalment pel futur. Aquest 
projecte és possible gràcies a la col·laboració de l’escola 
amb el centre Salesian College Farnborough d’Anglaterra, 
així com el suport de la comunitat educativa i l’aportació 
econòmica de diverses empreses.

Des de Salesians Sarrià hem detectat tres necessitats urgents 
a cobrir que millorarien la vida de les noies de la casa d’acollida 
i treballem en els següents projectes:



LA NOSTRA ESCOLA:

Compromís amb 
la sostenibilitat

Assolir la fita de ser una escola sostenible ens empeny 
a impulsar un conjunt d’iniciatives que cuiden el medi 
ambient, cada curs més consolidades. 

A les activitats de cada anys s’afegeixen petites i grans accions noves que completen 
l’estratègia. A Salesians Sarrià, volem que tots els membres de la nostra comunitat educativa 
facin seu el nostre compromís amb la sostenibilitat. L’esforç de tots ens converteix en 
referència i ens ajuda a avançar amb pas ferm cap a un present i un futur més verd. 

La nostra escola
Escola Sostenible12

Coberta verda
L’experiència del primer any del projecte de coberta verda ha 
servit per consolidar una iniciativa que aporta un valor afegit 
tant dins com fora de l’escola. I és que aquesta va ser la primera 
coberta del projecte Cobertes Verdes de l’Ajuntament de 
Barcelona i serveix, des de fa dos cursos, per formar els nostres 
estudiants del Grau Superior en Energies Renovables. Des 
del febrer del 2020, l’estació meteorològica permet consultar 
a través d’internet les condicions atmosfèriques a temps real i 
també les dades registrades de l’últim mes.

Sostenibilitat
La plantació d’arbres al pati de l’escola contribueix, juntament 
amb la coberta verda, a incloure elements naturals a les nostres 
instal·lacions. Aquesta acció transcendeix els límits de Salesians 
Sarrià i té un impacte positiu en la ciutat de Barcelona, així 
com el desenvolupament d’espais més sostenibles. És per això 
que tenim previst que les plaques fotovoltaiques serveixin 
per instal·lar un punt de càrrega de vehicles perquè qualsevol 
persona vinculada amb el centre hi pugui endollar el seu mitjà de 
transport elèctric. També s’ha habilitat un espai per aparcar 
bicicletes i patinets elèctrics al pati.  

Consulta les dades de l’estació meteorològica.

https://app.weathercloud.net/d7511856207#current
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Escola associada a la UNESCO
La sostenibilitat és un dels valors sobre els quals s’aixeca 
Salesians Sarrià, juntament amb la pau, la internacionalització, 
la salut i la solidaritat. Tots aquests ens han portat a rebre 
el reconeixement com a centre de la Xarxa d’Escoles 
Associades a la UNESCO. Ara, formem part de les 10.000 escoles 
que conformen aquesta xarxa que uneix 180 països diferents. 

Gestió sostenible dels residus
Per arribar a l ’objectiu de ser un centre que redueixi 
dràsticament la generació de residus, és necessari aplicar 
iniciatives per evitar els envasos d’un sol ús i per promoure 
la reutilització. En aquesta línia, cal destacar el projecte 
per introduir fonts d’aigua potable, per tal que els alumnes, 
professors, personal d’administració i de serveis puguin 
portar els seus envasos reutilitzables i no emprin ampolles 
de plàstic d’un sol ús. A més, treballem per instal·lar una 
impressora 3D que fabriqui amb plàstic d’ampolles reciclades.

Don Bosco Green Alliance
En l’àmbit internacional, també som partícips de la Don Bosco 
Green Alliance. Així, els nostres alumnes formen part del col·lectiu 
de joves d’institucions salesianes. Crear un ambient segur i que 
pugui tenir cura de tota la vida del planeta n’és l’objectiu principal. 
I, a la vegada, es construeix una nova generació de ciutadans i 
líders compromesos amb el medi ambient. 

Conveni ICTA
Salesians Sarrià hem signat un acord de col·laboració amb 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), per 
garantir la transferència de coneixement i portar a terme accions 
conjuntes. Tenim previst el desenvolupament d’un projecte de 
jardí vertical a la paret del pati de baix que dona al carrer i que 
connecta l’interior i l’exterior de l’escola.



MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT LA COVID19

ÚS DE MASCARETA 

HOMOLOGADA 
És obligatori 
a tot el centre

DISTÀNCIA INTERPERSONAL

Mantenir 1,5 metres de distàn-
cia. Evitar el contacte físic

HIGIENE DE MANS 

De forma freqüent  
a l’entrada i sortida  

de l’aula o taller

NETEJA DE L’ESPAI DE TREBALL

A l’entrada i sortida  
de l’aula o taller

EVITAR TOCAR 

Evitar tocar-se  
el nas, els ulls i la boca

ABSÈNCIA SIMPTOMATOLOGIA

Compatible amb la COVID-19 
(febre, tos, dificultat respira-

tòria, malestar, diarrea...)

COBRIR BOCA I NAS 

En tossir o esternudar  
cobrir amb el colze flexionat

VENTILACIÓ DELS ESPAIS

Sempre que sigui possible,  
les finestres de les aules  

romandran obertes

1,5m

LA NOSTRA ESCOLA:

COVID-19: protocol 
i aprenentatge

Les circumstàncies sanitàries que ha deixat la Covid-19 
han obligat a Salesians Sarrià a ajustar-nos a una 
situació marcada per la incertesa i els canvis ràpids. 

La capacitat d’adaptació ha estat admirable tant pel que fa 
als alumnes i als pares, com al nostre equip docent i personal 
d’administració i serveis. L’esforç de tots i una actitud proactiva 
han permès desenvolupar el curs amb el màxim de garanties 
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Eines online
Moodle, eines de G Suite i simuladors són només algunes de les 
eines que hem anat incorporant en el nostre dia a dia. Si bé abans 
eren un suport addicional, aquest curs ja s’han convertit en 
instruments essencials per donar continuïtat a la tasca docent. 
En tot moment, l’equip directiu i els professors hem intentat que 
les eines utilitzades estiguin a l’abast de tot l’alumnat. Els estudis 
de Graus Superiors sí que han requerit, pel tipus de feina, eines 
més diverses i especialitzades.   

La feina de tutors i professors
La figura dels tutors i tutores de Salesians Sarrià ha estat molt 
valuosa durant la gestió de la pandèmia des de l’escola. Des del 
primer moment, han vetllat per al correcte funcionament de la 
cadena educativa. Són els tutors els qui han tingut un contacte 
directe amb els estudiants i les seves famílies, i els qui han 
coordinat l’enviament de tasques de cada professor. La nostra 
voluntat ha estat que l’alumne se senti sempre acompanyat 
tot i la distància física amb l’escola. 

Part de la capacitat de reacció ha anat destinada a formar els 
docents per a garantir la qualitat de l’ensenyament a distància, 
arran d’una situació d’excepcionalitat a la que calia donar 
resposta. Aquesta tasca ha consistit en diverses hores de 
formació per fer front a possibles escenaris de semipresencialitat 
de cara al futur. Així, tots els professors i professores s’han 
format en el caràcter tècnic, però sobretot a reflexionar sobre 
l’abast de la formació online i les opcions d’introduir elements no 
presencials a la feina tutorial. 

educatives per als nostres estudiants. Per aconseguir-ho ha 
estat imprescindible la creativitat i el disseny d’un protocol que 
s’ajusti a les necessitats reals de la comunitat, durant un curs 
dominat pels efectes de la pandèmia.

La nostra escola
COVID-19: protocol i aprenentatge

 * Totes les fotografies s’han fet tenint en compte les 
mesures de seguretat que marca la legislació vigent. 
Hi ha imatges d’activitats que corresponen al curs 
anterior 2019-2020.
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L’esforç dels alumnes
L’actitud i la voluntat per tirar endavant el curs, combinant la 
teleformació amb les classes presencials, han estat imprescindibles 
per garantir l’èxit de l’escola. La situació de cada alumne és 
diferent i també ho ha estat quant a recursos disponibles per 
encarar l’educació des de casa. Cal destacar l’esforç de les famílies 
que, en aquest sentit, ha estat admirable, i la voluntat de tothom 
per mantenir l’escola i la seva qualitat al servei dels joves.    

Iniciatives de la primera onada
Les accions solidàries no s’han aturat en cap moment, ni durant 
el confinament establert a mitjans de març. Des de l’inici, l’escola 
es va adherir a la campanya #QuédateEnCasa i els alumnes del 
Grau Mitjà d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència 
van elaborar accions per recordar la importància del confinament 
per frenar la pandèmia. Durant els primers mesos de confinament, 
els estudiants i personal dels estudis de mecànica van fabricar 
viseres de protecció facial amb impressores 3D davant la manca 
de material sanitari. Per fer arribar tot el material necessari a les 
residències de gent gran, l’escola va col·laborar amb les xarxes 
veïnals de diversos barris de Barcelona. Durant l’estiu, un alumne de 
Salesians Sarrià va dissenyar un dispensador de gel hidroalcohòlic 
de peu que tenim instal·lat per tots els espais comuns de l’escola. 
És un orgull que la nostra comunitat segueixi aquest camí, fins i tot 
en els moments més incerts.

Pla d’organització per al curs 
20-21 (en el marc de la Covid-19)
L’inici del nou curs s’ha produït en una situació més normalitzada 
que la primavera passada, però l’excepcionalitat de la situació 
també ha provocat que sigui un començament atípic per a tots. Des 
del primer dia s’han aplicat totes les mesures sanitàries necessàries 
per garantir la seguretat dels alumnes i el personal de l’escola: 
s’ha dissenyat i implementat un Pla de prevenció a l’escola que 
va molt més enllà de l’ús obligatori de mascaretes homologades, 
una freqüent higiene de mans, la ventilació o el manteniment de la 
distància de seguretat. S’ha fet una reorganització de les entrades 
i sortides de l’escola, així com dels espais a les aules i els tallers.  

A més, durant tot el curs hi ha hagut una tasca de prevenció a les 
aules fent una neteja dels espais de treball abans i després del seu 
ús, així com un acompanyament i atenció directa als alumnes per 
donar resposta a aquells dubtes o qüestions que han anat sorgint 
al llarg dels mesos. De fet, cal destacar el comportament de tota 
la comunitat per adaptar-se a aquesta nova normalitat. Des de 
Salesians Sarrià oferim xerrades online per ajudar a les famílies, 
així com cursos i dinàmiques de grup al personal per afavorir una 
bona gestió emocional de la situació derivada de la Covid-19. 

El centre té dissenyats un pla d’actuació en cas de confinament i un 
protocol que garanteix la continuïtat del curs en cas que un membre 
de la comunitat doni positiu, però ha cregut en tot moment que 
calia abordar-ho des de totes les perspectives possibles.

LINIES D’ACTUACIÓ 
DEL CENTRE DAVANT 
LA COVID19

Acollida els primers 
dies amb dinàmiques 

especials

Sectorització,  
traçabilitat i grups de 
convivència estables

Implementació d’un 
pla de prevenció a 

tota l’escola

Reducció del nombre 
de docents que  
entra en un grup

Reorganització de les  
entrades, patis i sortides

Accions de prevenció  
dins de l’aula/taller

Pla de neteja i gestió  
dels residus

Acompanyament 
i atenció directa a 

l’alumnat

Pla d’actuació en cas 
de confinament

Protocol d’actuació 
en casos de positiu 

en coronavirus



LA NOSTRA ESCOLA:

Relacions 
internacionals

Salesians Sarrià és una escola oberta a Europa 
i al món. El nostre projecte de centre educatiu 
internacional es concreta amb iniciatives com 
l’ensenyament d’idiomes i programes de 
formació i pràctiques a l’estranger. 

La nostra escola
Relacions internacionals16

Treballem perquè els nostres alumnes estiguin preparats per 
incorporar-se a estudis de qualsevol universitat europea o al 
mercat laboral d’algun país del nostre continent. Amb aquesta 
mirada, participem en projectes d’abast internacional que 
aporten als estudiants l’intercanvi de coneixements, cultures i 
experiències amb l’estranger. 

Aquest curs ha estat un repte adaptar les activitats del Departament 
de Relacions Internacionals a la situació actual. 

CURSOS D’IDIOMES

L’anglès és imprescindible per comunicar-se a l’exterior. És per 
això que proposem als nostres alumnes i al personal de l’escola 
cursos d’idiomes per aprofitar les hores de descans de les 
classes al migdia. Hem hagut d’adaptar-nos a les circumstàncies 
i combinar l’ensenyament presencial amb la metodologia online. 
Entre l’oferta destaquen cursos de conversa i de preparació per als 
exàmens oficials del First Certificate i l’Advanced. Els grups reduïts 
i les classes dinàmiques, juntament amb un equip de professors 
majoritàriament nadius, conformen les millors condicions per 
aprendre anglès i assolir els coneixements de l’idioma. 

PROGRAMA ERASMUS+

Les pràctiques professionals són la millor manera d’introduir-se 
al món laboral. Una possibilitat que ofereix millorar el currículum 
i adquirir una experiència multicultural és el Programa 
Erasmus+, que permet als alumnes tenir el primer contacte 
amb les empreses a l’estranger. El Programa impulsat per 
la Comissió Europea continua en marxa, tot i les restriccions, 
i s’han obert places per als propers mesos. Una experiència 
Erasmus+ millora les perspectives professionals a la vegada que 
augmenta les capacitats de relacions socials dels alumnes i els 
aporta una major amplitud de visió del món. 

FORMACIÓ DEL PERSONAL

Perquè tota aquesta vocació internacional sigui possible, també 
oferim programes de formació internacional al personal 
de Salesians Sarrià. Aquesta possibilitat consolida el projecte 
lingüístic del centre garantint que els professors tenen un 
suficient coneixement de l’anglès per assegurar una formació de 
qualitat en aquest idioma a les seves aules i els seus tallers. El 
cos docent de Salesians Sarrià té la possibilitat de participar en 
programes internacionals per reforçar el coneixement d’altres 
llengües, així com altres opcions de formació en idiomes 
i metodologies, bones pràctiques o polítiques educatives 
europees, entre altres.

CERTIFICAT D’ESCOLA MULTILINGÜE

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ens va certificar 
el curs 2016/2017 com a Escola Multilingüe. Aquest 
reconeixement posa de manifest l’estratègia internacional 
de Salesians Sarrià i és un segell de qualitat en la formació 
d’idiomes i l’oferta de diferents opcions per aprendre’n per 
als alumnes i professors. Aquest curs hem renovat el certificat 
que avala la nostra qualitat i esdevé una garantia d’innovació, 
qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

PROGRAMES D’INTERCANVI

Donem la possibilitat als alumnes de realitzar programes 
d’intercanvi amb escoles europees. Aquesta iniciativa funciona 
en la línia de l’enriquiment personal i professional a l’estranger i 
compta amb dues vessants: fer una estada a un altre país i rebre 
estudiants internacionals. Els convenis amb escoles d’Alemanya 
i Dinamarca han permès, any rere any, portar a terme els 
intercanvis. La situació provocada per la Covid-19 farà impossible 
la mobilitat física però es portaran a terme mobilitats virtuals. 



CONSULTA AQUÍ LA 
CARTA ERASMUS! > 17

Talents for Europe Formació Professional     
República Txeca Fires Internacionals

Efvet conference Nova College Dia d’Europa

Youth Start European 
Entrepreneurship Award Intercanvis Batxillerat Pràctiques Erasmus Grau Mitjà

Premi Silicon Valley 
estudiants IB 

Visita Delegacions 
Internacionals Cursos d’idiomes

https://www.salesianssarria.com/images/relaciones-internacionales/Carta-Erasmus-2014-2020.pdf
https://www.salesianssarria.com/images/relaciones-internacionales/Carta-Erasmus-2014-2020.pdf


LA NOSTRA ESCOLA:

Estades 
internacionals

La internacionalització de la comunitat educativa és un 
dels objectius de Salesians Sarrià. Diverses activitats i 
trobades ens ajuden a impulsar aquesta vessant exterior 
i multilingüe per transmetre als nostres alumnes com 
tenir oportunitats tant formatives com professionals 
fora del país. La Covid-19 ens ha obligat a adaptar les 
jornades i iniciatives a les circumstàncies, però no ha 
parat la nostra voluntat de traspassar fronteres.  

La nostra escola
Estades internacionals18

PROJECTES EUROPEUS ERASMUS+

KA2: PENNY PRESS MACHINE

Alumnes de Grau Mitjà de Mecanització i professors del Departament de 
mecànica i automoció participen durant dos anys en el projecte europeu 
Erasmus+ Penny Press Machine que s’ha convertit en un referent europeu en 
els estudis de mecànica. Salesians Sarrià forma part d’una delegació de cinc 
països diferents que treballa per desenvolupar una màquina per premsar 
cèntims. Un total de 25 estudiants i 10 professors formen l’equip, procedent, a 
més de Salesians Sarrià, d’escoles d’Alemanya, Àustria, Luxemburg i Noruega. És 
el segon any del projecte, que es va reunir el març passat a la nostra escola.  

KA2: PROJECTE COME TOGETHER

Aquest altre projecte europeu Erasmus+  està format per 20 alumnes de primer de 
Batxillerat de Salesians Sarrià que treballen amb estudiants de l’escola alemanya 
Fritz-Winger-Geramtschule, a Ahlen. Els alumnes participants  realitzen una sèrie 
de vídeos sobre la realitat dels joves a cada país, per tal de treballar la ciutadania 
europea, els valors democràtics i la construcció d’un projecte comú. 
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REUNIÓ D’ESCOLES EUROPEES

FIRA D’EMPRESES SIMULADES

XARXA EfVET

KA1: PRÀCTIQUES A EMPRESES

Les limitacions de viatjar també han posat en pausa els programes de pràctiques 
professionals a empreses europees. Pendents de l’evolució de la pandèmia, 
normalment els alumnes tenen la possibilitat de fer una estada de tres mesos 
com a estudiant en pràctiques a una empresa d’un altre país europeu, una 
experiència enriquidora tant a nivell professional com a nivell personal.

KA1: JOBSHADOWING

La visita de dues professores holandeses, de Nova College, a Barcelona al març 
va servir per treballar la tècnica del jobshadowing. Aquesta consisteix a passar 
un període breu de temps amb un treballador per observar el seu dia a dia a un 
lloc de feina concret i aprendre’n la dinàmica. Aquest projecte que forma part 
d’Erasmus+ es va aplicar a l’especialitat d’Economia d’FP i Batxillerat per tal de 
conèixer noves maneres de treballar amb els alumnes i impartir classes. 

Els centres neerlandesos Aventus van organitzar una reunió entre els equips 
directius de diverses escoles europees amb l’objectiu de generar sinergies 
entre les escoles i impulsar la internacionalització de la comunitat educativa, la 
direcció de Salesians Sarrià va viatjar fins als Països Baixos.   

Els estudis d’administració van poder visitar la Fira d’empreses simulades de 
Luxemburg. Allà, van tenir l’oportunitat d’estar en contacte amb altres escoles, 
empreses i alumnes de diferents països. La pràctica de l’anglès va ser un valor 
afegit de l’experiència dels estudiants de Grau Mitjà de Gestió Administrativa i 
de Grau Superior d’Administració i Finances. 

Aquest curs hem entrat a formar part de la xarxa de socis de EfVET, European 
Forum of Technical and Vocational Education and Training. L’associació 
professional, líder a nivell europeu amb més de 235 socis, treballa per fomentar 
la Formació Professional i col·labora amb escoles, universitats i diversos 
organismes europeus per crear una estratègia comuna de la FP i participar en 
les polítiques educatives europees. Com a partner de EfVET, participarem en 
les seves activitats formatives i les trobades amb altres membres europeus. La 
primera trobada va ser virtual, la 29a edició anual de l’EfVET International 
Conference que va comptar amb la presència del director de l’escola, 
Francisco Álamo i el responsable de FP Dual  a Salesians Sarrià, M. A. Buendía. 



Oferta 
formativa

A Salesians Sarrià impartim els estudis 
de cicles formatius de Grau Mitjà i 
Grau Superior, Batxillerat i Batxillerat 
Internacional. La cultura emprenedora i la 
innovació formen part de l’aprenentatge, 
per tal que els alumnes desenvolupin 
valors, hàbits i competències que 
els preparin per impulsar projectes 
professionals i vitals.

Treballem l’autonomia i la feina en equip dels 
nostres alumnes per tal que completin els seus 
estudis preparats per incorporar-se al mercat 
laboral. El mètode d’aprenentatge cooperatiu 
i la metodologia d’Aprenentatge Basat en 
Projectes (ABP) que apliquem a la nostra 
escola permet als estudiants desenvolupar 
aquestes dues habilitats. A més, estar a 
prop de les empreses és vital per adquirir 
els coneixements professionals necessaris. 
Amb l’objectiu que l’experiència dels nostres 
alumnes sigui així, més del 90% dels estudis 
de Formació Professional que oferim són 
d’FP Dual, fet que facilita el contacte directe 
amb les empreses i una incorporació al món 
del treball primerenca.

BATXILLERAT 

BATXILLERAT INTERNACIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

CICLES FORMATIUS 

FP DUAL
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BATXILLERAT
Els sis itineraris de Batxillerat que ofereix Salesians Sarrià tenen per objectiu prepa-
rar els estudiants per a una educació superior universitària o de cicle formatiu de Grau 
Superior. Les branques són:

CICLES DE GRAU MITJÀ
La gran majoria de la nostra oferta d’FP s’ofereix en el format de Formació Professional 
Dual. Aquestes són les titulacions de tècnic o tècnica disponibles a Salesians Sarrià:

PFI
Els Programes de Formació i Inserció s’adrecen als alumnes de més de 16 anys que 
no tenen el títol de graduat o graduada en educació secundària. A Salesians Sarrià es 
poden cursar els següents:

BATXILLERAT INTERNACIONAL
Enfocat a l’accés a universitats tant nacionals com internacionals, els estudis de 
Batxillerat Internacional aporten una mirada àmplia als alumnes i una nova metodologia 
d’aprenentatge. Promovem l’intercanvi amb escoles d’altres països i permetem que els 
joves adquireixin coneixements per a una ciutadania activa.

CICLES DE GRAU SUPERIOR
Els títols de tècnic o tècnica superior també s’imparteixen, majoritàriament, en el format 
d’FP Dual. Aquests són els cicles de Grau Superior que oferim:

FORMACIÓ CONTÍNUA
Estar actualitzats en la nostra professió és bàsic en un entorn que canvia a gran velocitat. 
Oferim cursos de reciclatge per a professionals:

TECNOLÒGIC

CIENTÍFIC

CIÈNCIES DE LA SALUT

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FABRICACIÓ MECÀNICA

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FABRICACIÓ MECÀNICA

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 
DE NIVELL 1, 2 I 3

AUXILIAR DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE 
VEHICLES LLEUGERS

CIÈNCIES SOCIALS

HUMANÍSTIC

ARTÍSTIC

ARTS GRÀFIQUES 

TRANSPORT I MANTENIMENT 
DE VEHICLES

SERVEIS SOCIOCULTURALS  
I A LA COMUNITAT

ARTS GRÀFIQUES

ENERGIA I AIGUA

TRANSPORT I MANTENIMENT 
DE VEHICLES

FORMACIÓ A MIDA

FORMACIÓ DE CATÀLEG

AUXILIAR EN OPERACIONS DE MUNTATGE 
D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS
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OFERTA FORMATIVA:

Que els nostres alumnes puguin accedir a l’educació 
universitària o de Grau Superior a través del Batxillerat 
és el que ens mou a aplicar un ensenyament innovador. 
Els estudiants de Salesians Sarrià acaben els dos cursos 
formats en els coneixements necessaris per fer-ho amb 
plenes garanties. 

Per accedir al Batxillerat és necessari disposar del títol 
de graduat en ESO o d’un cicle de Grau Mitjà. A l’escola 
oferim les tres modalitats de Batxillerat i en funció d’això 
hem creat sis itineraris: tecnològic, científic, ciències de 
la salut, ciències socials, humanístic i artístic. Un cop 
acabada l’educació secundària obligatòria, els joves han 
de triar el camí que volen seguir. El Batxillerat pot ser una 
bona decisió per al posterior accés a la universitat o bé 
per fer un cicle de Grau Superior. 

Els estudis de Batxillerat tenen una durada de dos cursos 
acadèmics, durant els quals els alumnes adquireixen 
coneixements específics de la branca a la qual tenen 
pensat dedicar la seva carrera professional. Així doncs, 
cada itinerari compta amb les assignatures bàsiques 
comunes als sis i d’una part de matèries específiques 

pròpies de cada un. En funció de la carrera universitària 
o d’FP superior que vulguin cursar, cada alumne escollirà 
el Batxillerat que més s’ajusta a les seves preferències.

La vocació d’impartir un ensenyament internacional ens 
ha convertit en Escola Multilingüe , fet que és patent 
als estudis de Batxillerat. Promovem l’aprenentatge de 
llengües estrangeres , especialment de l’anglès, que 
considerem indispensable en qualsevol àmbit laboral, tant 
dins com fora del país. Així mateix, impulsem projectes 
que ens posen en contacte amb escoles estrangeres, fet 
que aporta una experiència rica i plena als alumnes.

L’horari dels estudis de Batxillerat de Salesians Sarrià és 
de dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.30 hores. Els 
estudiants també tenen classe algunes tardes mentre 
desenvolupen el seu Treball de Recerca.

· Aprenentatge cooperatiu. Ens agraden les tècniques 
didàctiques que estimulen els alumnes de manera 
innovadora. Així, treballem tant l’autonomia de cadascú 
com la capacitat de treballar en equip, dos trets molt 
valorats en el mercat laboral. 

Batxillerat
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OFERTA FORMATIVA:

Batxillerat 
internacional

El món interconnectat en el qual vivim ens obliga 
a tenir competències que traspassin fronteres. És 
per això que el Batxillerat Internacional és l’opció 
adequada per al desenvolupament acadèmic i 
personal dels alumnes que volen endinsar-se en un 
nou repte i noves maneres d’aprendre.  

Salesians Sarrià és un centre acreditat per oferir el Programa 
de Diploma del Batxillerat Internacional. Aquests estudis 
es convaliden amb el Batxillerat espanyol i la fase general de 
les PAU (proves d’accés a la universitat).

Aquests estudis es dirigeixen a joves d’entre 16 i 19 
anys. Els requisits per accedir-hi són: posseir un títol de 
graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) o haver cursat estudis equivalents a sistemes 
educatius estrangers, superar un procés de selecció, 

LA MILLOR OPCIÓ PER ESTUDIAR
Amb la titulació de l’IB, els alumnes poden tenir accés 
a universitats nacionals i internacionals.

ALUMNES SOLIDARIS
L’IB ajuda a formar alumnes reflexius, oberts i solidaris, 
capaços de contribuir a un món millor i més pacífic. 

APRENENTATGE MOTIVADOR
Genera una actitud activa d’aprenentatge en un 
entorn col·laboratiu que potencia l’esperit crític i 
l’autonomia dels estudiants. 

PROFUNDITAT DE PENSAMENT
Atorga als alumnes molta profunditat de pensament, 
i alhora constitueix una base molt sòlida per al seu 
creixement intel·lectual, emocional i personal. 

BONS COMUNICADORS
Els alumnes s’expressen amb confiança i creativitat 
i mostren empatia i respecte cap als altres.

una entrevista inicial i tenir un expedient d’ESO adient. 
L’autonomia i el treball en grup són dos pilars bàsics del 
Batxillerat Internacional.

La innovació i la vocació internacional de l’escola contribueixen 
a oferir aquest Programa de Diploma per formar alumnes amb 
les màximes garanties d’èxit. El Batxillerat Internacional va més 
enllà de l’aprenentatge d’idiomes i s’enfoca a desenvolupar 
les habilitats intel·lectuals, personals, emocionals i socials 
dels estudiants en un entorn globalitzat.  
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OFERTA FORMATIVA:

Cicles 
formatius

La Formació Professional és l’opció adient per a aquells 
estudiants que volen un ensenyament professional més 
pràctic. L’àmplia oferta de cicles formatius de Salesians 
Sarrià permet els alumnes instruir-se en professions molt 
diverses. La metodologia Dual, disponible en més del 90% 
dels estudis que oferim, permet un apropament a les 
empreses des de les fases inicials dels cursos i està enfocada 
a accedir al mercat laboral abans de completar els estudis.

Cicles Formatius de Grau Mitjà Dual
Els estudiants que opten a aconseguir un títol de tècnic o 
tècnica han d’accedir a aquests estudis amb un títol de graduat 
o graduada en ESO o a través d’una prova. Les classes dels 
cicles de Grau Mitjà s’imparteixen de dilluns a divendres de 8.00 
hores a 13.30 hores. L’objectiu de Salesians Sarrià per als alumnes 
que escullen aquesta opció és que adquireixin els coneixements 
necessaris per introduir-se al mercat laboral. 

Sortides acadèmiques: 

· Un Grau Superior amb accés directe 
· Qualsevol altre cicle formatiu de Grau Mitjà o Batxillerat

Nou cicle formatiu de 
Grau Superior en Automoció
L’electrificació dels automòbils, així com la recerca de 
noves fonts d’energia no contaminants, marca el futur 
de la indústria de l’automoció. Aquest curs 2020/2021, 
Salesians Sarrià ha començat a impartir el Grau Superior 
en Automoció, enfocat a adquirir coneixements 
sobre la mobilitat sostenible. Les empreses del sector 
necessiten aquest perfil professional, els tècnics i 
tècniques dels vehicles elèctrics. 

El cicle ha tingut una molt bona acollida entre els 
estudiants i estem renovant els equips i les instal·lacions 
per adaptar-nos a les noves necessitats i oferir una 
formació tècnica puntera.

Cicles Formatius de 
Grau Superior Dual
Els alumnes que volen aconseguir un títol de tècnic o tècnica 
superior poden incorporar-se als cicles formatius de Grau Superior 
amb el títol de Batxillerat, un Grau Mitjà o una prova d’accés. 
Les classes d’aquests estudis a Salesians Sarrià són de dilluns a 
divendres de 15.30 hores a 21.00 hores. L’objectiu és que els 
alumnes obtinguin una certificació de comandaments intermedis 
que els permeti accedir al món laboral amb garanties. 

Sortides acadèmiques:

· Estudis universitaris amb accés directe i reconeixement 
oficial de crèdits en funció del cicle de procedència

· Qualsevol altre cicle formatiu de Grau Superior.



FAMÍLIA
PROFESSIONAL

CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS
GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ Gestió administrativa Administració i finances

ARTS GRÀFIQUES Preimpressió digital Disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia

ELECTRICITAT – ELECTRÒNICA
Instal·lacions elèctriques 
i automàtiques 
Instal·lacions de telecomunicacions

Automatització i robòtica industrial 
Sistemes de telecomunicació i informàtics

ENERGIA I AIGUA Energies renovables

FABRICACIÓ I MECÁNICA Mecanització
Programació de la producció 
en fabricació mecànica
Disseny en fabricació mecánica

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS Sistemes microinformàtics i xarxes

Desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma
Administració de sistemes 
informàtics en xarxa

MANTENIMENT DE VEHICLES Electromecànica de 
vehicles automòbils Automoció

SERVEIS SOCIOCULTURALS 
I A LA COMUNITAT

Atenció a les persones en 
situació de dependència

Realització de classes 
tècniques en anglès

FP Dual, alternança de la 
formació a l’escola i l’empresa

Treball per competències 
professionals

Treball per projectes 
amb metodologia ABP

RAONS PER ESTUDIAR 
FORMACIÓ PROFESSIONAL
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Innovació 
educativa

El Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ha reconegut la feina en innovació 
educativa de Salesians Sarrià. És per això que la 
nostra escola disposa del Certificat d’Innovació 
Pedagògica, que ens acredita com a centre que 
introdueix metodologies de qualitat aplicades a 
la Formació Professional

Des de fa vuit anys treballem l’Aprenentatge Basat en 
Projectes (ABP) aplicat als cicles formatius. Aquesta 
metodologia es basa en l’aprenentatge per competències 
i en les necessitats de talent que tenen les empreses. Així, 
Salesians Sarrià contribueix a formar professionals amb la 
mirada posada en la demanda laboral. A banda d’adquirir 
coneixements teòrics, volem dotar els nostres alumnes de 
les eines necessàries per saber resoldre problemes concrets 
i reptes empresarials.

Els alumnes del Grau Superior en Mecànica han elaborat 
una mà robòtica amb múltiples aplicacions. Si bé està 
inicialment pensada per a la cirurgia robòtica, també es 
pot utilitzar en la indústria química, nuclear, farmacèutica, 
en l’àmbit militar o en robòtica educativa. Aquesta eina 
permet als cirurgians realitzar operacions complexes sense 
la intervenció directa del metge. Les pròtesis robotitzades, 
les tecnologies de rehabilitació, els robots assistencials i la 
distribució de medicaments són altres aplicacions possibles 
en el camp mèdic.

Els alumnes de cicle formatiu d’Arts gràfiques de l’escola 
també han col·laborat en el desenvolupament d’HiBot amb la 
creació del packaging del kit, el manual de muntatge i tota la 
imatge corporativa. Es tracta d’un projecte interdisciplinar 
entre dos departaments de l’escola. 

PROJECTE HIBOT

La Formació Professional Dual és una aposta ferma de la 
nostra escola, amb més d’un 90% dels cicles formatius 
disponibles amb aquesta modalitat. Els alumnes que 
aprenen amb aquest format combinen les classes al 
centre amb formació a empreses. Això els atorga un 
avantatge competitiu en la seva incorporació al mercat 
laboral, en haver tingut ja un contacte directe amb el món 
empresarial i unes unes competències i filosofia de treball 
desenvolupades a l’empresa.  
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OFERTA FORMATIVA:

Formació 
Professional Dual

Estar connectats amb les empreses des de les etapes 
més primerenques de l’ensenyament postobligatori 
és l’objectiu de la Formació Professional Dual. Aquesta 
combina la formació a les aules i tallers de l’escola i 
a les mateixes empreses. Més del 90% de l’oferta de 
cicles de Grau Mitjà i Superior de Salesians Sarrià és 
en modalitat d’FP Dual.

Els alumnes d’FP Dual aprenen mentre adquireixen 
experiència. Això els aporta majors competències i 
currículum a l’hora d’integrar-se al món laboral. Un 
altre dels avantatges d’aquest mètode és que els perfils 
formats responen directament a les necessitats de talent de 
les empreses, fet que redueix el decalatge existent entre els 
professionals acabats de sortir de les escoles i els perfils que 
demanen les companyies.

Les classes teòriques i els tallers pràctics al centre educatiu 
s’intercalen amb l’ensenyament més pràctic a les empreses. 

· Més oportunitats de 
trobar feina

· Accés a noves professions 

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

· Llocs de treball més estables

· Cobreix la demanda interna 
de personal especialitzat

· Augmenta la capacitat 
d’innovació de l’empresa 

· L’empresa assumeix 
Responsabilitat Social 
Corporativa 

· Bonificació a les quotes de la 
Seguretat Social dels aprenents

· Donar més opcions d’inserció 
laboral als alumnes 

· Ampliar el prestigi del centre 
educatiu 

· Potenciar la innovació dels 
estudis 

· Augmentar la demanda dels 
alumnes en els cicles que 
ofereixen FP DUAL

ESTUDIANTS EMPRESES ESCOLES

El coordinador d’FP Dual s’encarrega de que aquesta 
modalitat funcioni satisfactòriament a la nostra escola. En 
concret, s’ocupa de gestionar els estudis, buscar empreses 
i arribar a acords amb aquestes per tal que els nostres 
alumnes hi puguin accedir, i també de formar els tutors de 
cada lloc de feina. 

Salesians Sarrià forma part de l’Alianza para la FP Dual, 
una entitat que conformen empreses, institucions i centres 
educatius. L’objectiu de tot plegat és millorar l’ocupabilitat 
dels joves amb estudis de qualitat.  



Relació amb 
l’empresa

Relació amb l’empresa
Escola-Empresa28

ESCOLA-EMPRESA

BORSA DE TREBALL

SALESIANS SARRIÀ X EMPRESA

COWORKING:  PROJECTES

CARTA DE SERVEIS

EMPRESES COL·LABORADORES

Els estudis de Formació 
Professional de Salesians Sarrià 
van encarats a facilitar la inserció 
laboral dels nostres alumnes. L’FP 
Dual i els diferents programes que 
l’escola desenvolupa per apropar 
els estudiants a l’empresa formen 
part del nostre ADN. 

És per això que estem en contacte directe 
amb institucions i empreses. Els convenis 
que hem signat amb més de 400 companyies 
ens permeten oferir als alumnes un ventall 
ampli de possibilitats per introduir-se al 
món laboral i a les empreses l’oportunitat 
d’incorporar talent jove i de qualitat. Aquest 
intercanvi és un aprenentatge pels nostres 
estudiants, al mateix temps que es posa en 
valor la seva joventut i el seu talent. Salesians 
Sarrià compta amb una Borsa de Treball i 
programes com Salesians Sarrià x Empresa. 



RELACIÓ AMB L’EMPRESA

Departament   
Escola-Empresa

La inserció laboral és una de les principals preocupacions 
dels nous tècnics i tècniques superiors. Per mitjà de les 
pràctiques FCT i l’FP Dual, l’escola facilita als alumnes el 
seu primer contacte amb el món empresarial. El servei 
del Departament Escola-Empresa és precisament establir 
aquesta relació que beneficia tant a les companyies com 
als estudiants, i mantenir-la.

El Departament Escola-Empresa de Salesians Sarrià treballa 
per tenir un coneixement profund del mercat laboral: quins 
perfils professionals necessiten les empreses i quines 
capacitats han de tenir els candidats a una vacant concreta. 
L’objectiu és facilitar l’accés al mercat laboral dels joves un cop 
finalitzats els seus estudis.
Les empreses, per la seva banda, funcionen d’orientadores i 
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contribueixen a completar la formació dels joves que hi fan una 
estada. Els convenis que té Salesians Sarrià abracen una gran 
varietat de sectors i tipologia d’empreses que busquen talent 
jove amb un perfil relacionat als estudis que oferim. Conèixer 
les necessitats de professionals que tenen les empreses 
també ens permet adaptar les competències que aprenen els 
estudiants en funció de les tendències del mercat laboral.



RELACIÓ AMB L’EMPRESA

Borsa de     
treball

La plataforma online que posa en contacte 
candidats i empreses està disponible tant 
per als actuals alumnes de Salesians Sarrià 
com per als antics estudiants. 

Tots els estudiants poden accedir a la Borsa de Treball per 
posar-se en contacte amb companyies del seu sector 
professional  i  aconseguir la seva inserció al mercat 
de treball. El nostre objectiu és que cada alumne trobi 
una feina que s’adeqüi als seus estudis, competències 
adquirides i carrera professional que han triat. 

Tots els estudiants es poden donar d’alta a la Borsa de Treball 
com a sol·licitants de feina. Les empreses interessades amb 
qui Salesians Sarrià té contacte envien al nostre Departament 
Escola-Empresa les ofertes de feina. Els candidats que 

Relació amb l’empresa
Borsa de treball30

compleixin amb els requisits i s’hi inscriguin seran sotmesos 
a un primer filtre per part de l’escola, que comprovarà cada 
candidatura encaixa amb les demandes de l’empresa. 
Després, serà cada companyia qui es posarà en contacte amb 
els alumnes que més s’ajusten a la descripció del lloc de feina. 
Els estudiants registrats a la Borsa de Treball també poden 
accedir al servei d’orientació que ofereix l’escola i reben 
el suport del personal docent per buscar feina. L’objectiu és 
que tots els alumnes puguin tenir un primer contacte amb 
el món empresarial abans de finalitzar els estudis, per tal de 
facilitar la futura inserció laboral. 



En associació amb el Gremi d’Ascensors de Catalunya i CIEF
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OFERTES D’EMPRESES TRAMITADES SEGONS ESPECIALITAT 

ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

ARTS 
GRÀFIQUES

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA

ENERGIA I 
AIGUA

MECÀNICA

INFORMÀTICA
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CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

CODI DENOMINACIÓ HORES ALUMNES NIVELL ESPECIALITAT

IMAQ0110
Instal·lació i 

manteniment 
d’ascensors

480 17 2
Instal·lació i 

manteniment

IMSV0209
Desenvolupament de 

productes audiovisuals 
multimèdia interactius

580 7 3 Imatge i so

ARGG0110
Disseny de productes 

gràfics
640 14 3 Arts Gràfiques

FMEE0108
Operacions auxiliars de 

fabricació mecànica
480 14 1 Fabricació Mecànica

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT EN FORMAT PRIVAT

CODI DENOMINACIÓ HORES ALUMNES NIVELL ESPECIALITAT

IMAQ0210
Desenvolupament 
d’instal·lacions de 

manutenció d’ascensors
540 13 3

Instal·lació i 
manteniment

ACCIONS FORMATIVES

ACCIONS

24
HORES

726
PARTICIPANTS

128
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Salesians Sarrià   
x Empresa

La jornada Salesians per Empresa serveix per 
conèixer les diferents sortides i avantatges 
que ofereix la Formació Professional Dual al 
món empresarial i institucional.

Les cinc edicions de Salesians Sarrià x Empresa que 
s’han celebrat els darrers anys han servit per consolidar 
una trobada que permet a les empreses i institucions 
conèixer els serveis que com escola els hi podem oferir, 
a més dels avantatges de la Formació Professional Dual. 

Relació amb l’empresa
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Les circumstàncies excepcionals no han permès organitzar 
la sisena edició. Això no ha impedit, però, que l’escola 
hagi continuat activa en la firma de nous acords amb 
empreses i en l’organització d’altres tipus de jornades 
amb institucions i companyies.

CURS OFICIAL DE TÈCNIC EN ASCENSORS

Salesians Sarrià ha signat un acord amb el Gremi 
Empresarial d’Ascensors de Catalunya i el Grup CIEF pel 
qual s’ha convertit en la primera i única escola a Catalunya 
que imparteix estudis d’Instal·lacions i Manteniment 
d’Ascensors. El certificat que obtenen els alumnes en acabar 
el curs els acredita per treballar com a tècnics en projectes 
d’instal·lació, manutenció, elevació i transport. A més, els 
permet desenvolupar les característiques dels ascensors, els 
plànols i protocols de proves.

Aquest curs innovador neix del contacte entre l’escola i les 
empreses, que ens ha permès identificar una necessitat 
del sector de més professionals titulats. Hi ha quatre 
modalitats disponibles per completar el curs: a través d’un 
contracte de formació i aprenentatge, amb una bonificació 
per formació contínua, per mitjà d’un permís individual de 
formació o en format privat, per tal d’oferir opcions que 
s’adaptin a les necessitats de cada alumne. 
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JORNADA DE VEHICLES INDUSTRIALS SOSTENIBLES 

Amb l’objectiu que els estudiants coneguin les sortides 
professionals del sector dels vehicles elèctrics industrials, 
Salesians Sarrià i V.I. Serveis van organitzar la jornada 
E-DATE Electromobility Porfessional Day. La trobada 
anava adreçada a més de 350 joves que tot just havien 
acabat els estudis obligatoris, per tal de fer-los coneixedors 
de les oportunitats que ofereixen els cicles de Grau Mitjà 
i Grau Superior en el sector de la mobilitat sostenible de 
vehicles industrials. S’hi van presentar, així, tant els estudis 
de mecanització i electromecànica de vehicles, com de 
disseny gràfic, instal·lacions elèctriques i administració. 

Representants d’Alltrucks, la xarxa europea d’assistència 
per a vehicles industrials, i tres distribuïdores de recanvis 
a Catalunya, Radsa, Establiments Coll i RSTuria, van 
participar a la jornada. Aquesta va reunir al pati de l’escola 
uns quants autobusos elèctrics de TMB i l’ABM, un camió 
elèctric d’FCC (Fomento Construcciones y Contratas) i un 
bus clàssic d’Arca. L’empresa Bosch també hi va assistir, 
juntament amb un camió de formació per mostrar als 
alumnes noves tecnologies i sistemes interconnectats de 
la mobilitat sostenible. 



CONVENI AMB NECHI GROUP

Com a part de l’estratègia de transferència de coneixement 
entre centres educatius i empreses, Salesians Sarrià ha signat 
un conveni amb la companyia de solucions tecnològiques 
Nechi Group per col·laborar en diverses àrees. D’una banda, 
les dues entitats crearan juntes un projecte a partir de la 
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AMPLIACIÓ DE L’ACORD AMB REMM GUITART

Els concessionaris de referència de Renault i Dacia del Baix 
Llobregat, l’Anoia, el Penedès i el Garraf, Remm Guitart, ha 
ampliat l’acord de col·laboració amb Salesians. Des de fa 
anys, els alumnes d’FP de Mecànica i Electromecànica 
tenen la possibilitat de realitzar pràctiques com a 

El potencial de la Formació Professional va ser el tema del 
programa especial emès al febrer per ‘Aquí hay trabajo’ de 
TVE. Per elaborar aquest programa, l’equip de periodistes de 
TVE va comptar amb la participació d’alumnes de Salesians 
Sarrià,  així com del professor Luis Vilaplana.

‘Aquí hay trabajo’ és un espai divulgatiu i de servei que tracta 
temes relacionats amb l’ocupació i l’empleabilitat.

La participació a aquest programa implica també un 
reconeixement a la trajectòria professional de Salesians Sarrià 
i a l’esforç dels professionals docents que treballen a l’escola.

Diversos alumnes van explicar de primera mà la seva 
experiència positiva en l’àmbit en el qual es formen, amb 
l’expectativa d’iniciar un camí profesional profitós.

SALESIANS SARRIÀ, AL PROGRAMA ‘AQUÍ HAY TRABAJO’ DE TVE

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB ICTA

En la mateixa línia d’impulsar la transferència de coneixement, 
l’escola ha signat un acord de col·laboració amb l’Institut 
de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest conveni facilitarà la 
realització de projectes comuns. A més, reforça un dels pilars 
bàsics de Salesians Sarrià, la sostenibilitat. 

responsable tècnic de taller i receptor a concessionaris i tallers 
de l’empresa.  S’organitzaran jornades tècniques sobre vehicles 
elèctrics i visites de personal docent de Salesians Sarrià a les 
instal·lacions de Remm Guitart per conèixer els processos de 
treball específics de vehicles elèctrics.

plataforma Emoti-On i el disseny d’un espai domotitzat. A més, 
l’acord inclou l’assessorament en el projecte de creació d’un jardí 
vertical amb Amaisys i l’IAAC i altres projectes amb els alumnes. 
A més de les accions formatives Nechi Group farà possible la 
participació a la quarta edició de la jornada tecnològica Brain IT.
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COWORKING:   
Projectes

A Salesians Sarrià volem oferir als nostres alumnes un 
lloc on emprendre. És per això que tenim un coworking 
disponible perquè els antics alumnes puguin gaudir d’un 
espai on desenvolupar els seus projectes.

D’aquesta manera, garantim el reforç de la comunitat 
educativa i facilitem la creació de sinergies entre projectes 
impulsats per alumnes de l’escola. El coworking es pot utilitzar 
durant dos anys, fins que el projecte tingui prou solidesa com 
per funcionar de manera autònoma. 

L’espai pot acollir fins a una desena de persones i compta amb 
taules i cadires mòbils per adaptar el mobiliari a les necessitats 
de cada iniciativa, material d’oficina, zona de reunions, un 
projector, una impressora, una pissarra, armaris i els serveis 
bàsics per mantenir l’espai net i en bones condicions. A aquest 
espai s’hi afegeix un servei d’orientació a l’emprenedoria 
disponible per a tots aquells que ho vulguin, a més de càpsules 
formatives en la matèria a un preu assequible. 

PROJECTES COMPLETATS A L’ESPAI ‘COWORKING’

THEBLUEDOTS

La intel·ligència artificial aplicada a l’agricultura de 
TheBlueDots va enlairar-se al coworking de Salesians Sarrià. 

Els antics alumnes Adrián Gastón i Roger Moreta han fet ús 
de l’espai de l’escola durant un any i mig fins que han tingut 
la iniciativa prou madura com per deixar el coworking. És 
un projecte de monitorització i tractament de dades per a 
l’agricultura mitjançant dispositius intel·ligents. 

E-TUPPER

David del Campo és un antic estudiant del Grau Superior 
d’Automatització i Robòtica Industrial. Ell i el seu soci, David 
Prados, desenvolupen carmanyoles que escalfen el menjar 
automàticament sense necessitat d’un microones. L’E-Tupper 
està pensat per facilitar els àpats de les persones que no 
poden dinar a casa i ho han de fer al lloc de feina o al centre 
educatiu. És un altre projecte desenvolupat al nostre espai. 

RIDE SAFE

Els antics alumnes de Formació Professional de Salesians 
Sarrià Sergi Ballester i Ricardo Àvila desenvolupen Ride Safe, 
un projecte centrat en la seguretat en el món del ciclisme. 
Junts, conformen la tercera iniciativa que ha nascut i ha donat 
les primeres passes al coworking de l’escola. 
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Carta de serveis

A Salesians Sarrià mantenim un vincle directe amb 
les empreses col·laboradores per definir el perfil que 
necessiten i ajudar-los en la recerca de talent a l’escola.

Les empreses necessiten incorporar talent jove, per això, 
des de Salesians Sarrià treballem per ajustar el nostre 
sistema formatiu a les necessitats reals del mercat laboral. 
Per aconseguir-ho, és imprescindible estar en contacte amb 
l’empresa, conèixer la demanda de perfils professionals que hi 
ha a cada sector, amb les seves competències específiques, i 
treballar per donar una resposta que encaixi.

Al llarg de la nostra trajectòria hem aconseguit definir un model 
innovador d’acció educativa. La formació dels estudiants 
també es basa en la seva relació amb l’empresa i el món laboral: 
formem professionals de referència i persones autònomes i 
responsables de la seva feina. El lligam entre les companyies i 
el centre educatiu és clau en el seu desenvolupament personal 
i professional dels joves.
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OFERIM LES DIFERENTS PROPOSTES A EMPRESES I INSTITUCIONS:

FORMACIÓ PROGRAMADA
Les empreses volen assolir un major grauyt d’excel·lèn-
cia dels treballadors. Per això, treballem per reforçar 
la innovació educativa des de les aules per millorar la 
qualitat de l’ocupació, per això ens adaptem en horaris 
i continguts a les necessitats dels treballadors. 

ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA LABORAL
Oferim a aquelles persones que no disposen d’una ti-
tulació reglada obtenir un certificat de professiona-
litat o un títol de Formació Professional. Es realitza 
mitjançant l’acreditació i la certificació dels coneixe-
ments al llarg de la seva experiència laboral. 

SERVEIS A EMPRESES
Des de Salesians Sarrià treballem per afavorir un 
intercanvi beneficiós per ambdues parts: test de 
productes, esponsorització d’instal·lacions, networking 
entre empreses, lloguer d’instal·lacions i d’equips. El 
nostre servei d’assessorament laboral permet disposar 
de tota la informació necessària abans de contractar un 
nou treballador qualificat.

FORMACIÓ CONTÍNUA I OCUPACIONAL
Aprendre ha de ser una constant a la nostra vida 
laboral. A l’escola anem un pas més enllà del tradicional 
reciclatge professional: hem dissenyat un ampli catàleg 
de cursos que s’adapta a les necessitats reals d’alumnes i 
mercat. Estudiem cada cas de manera individual i posem 
a disposició una formació continuada, subvencionada i 
privada, que s’ajusta a la demanda real de les empreses.

FORMACIÓ PROGRAMADA
Arribar a l’excel·lència professional requereix un model de 
formació consolidat al llarg de tota la vida professional. 
Conscients de les necessitats de les nostres empreses 
col·laboradores, preparem joves professionals que 
puguin treballar amb autonomia i responsabilitat. Per 
aconseguir una relació més profitosa per ambdues parts, 
adaptem els horaris i els continguts a les necessitats 
individuals i de les empreses.

ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA LABORAL
Salesians Sarrià és un centre homologat per acreditar 
amb un certificat de professionalitat o un títol de 
Formació Professional a aquelles persones que no 
tenen una titulació reglada, però per la seva experiència 
laboral han adquirit els coneixements i les competències 
necessàries per desenvolupar una activitat.

FP DUAL I FCT
La formació dels nostres estudiants va més enllà 
de l’escola, gràcies a les estades a les empreses 
col·laboradores. Aquesta experiència que els enriqueix 
professional i personalment, i els prepara per accedir 
al món laboral amb més autonomia i consciència. Per 
aconseguir-ho, disposem d’un equip de tutors/es d’FP 
Dual i FCT a més d’una persona que coordina i supervisa 
la Formació Professional Dual.

RELACIONS INTERNACIONALS
L’escola ofereix un Departament de Relacions 
Internacionals per assessorar i donar el suport 
necessari als reptes d’internacionalització que es 
plantegin. El servei està pensat tant pels alumnes 
que busquin un intercanvi a l’estranger, com per les 
empreses que busquin estudiants d’altres països o 
participar en un esdeveniment internacional.

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
Avui dia, aquests dos conceptes són imprescindibles per 
formar professionals de referència en l’àmbit laboral. 
La creativitat, el talent i l’autonomia flueixen quan els 
alumnes disposen d’una metodologia consolidada i 
atenta als canvis. D’aquesta manera, aconseguim que els 
estudiants aportin la joventut i el talent que les empreses 
necessiten per avançar i ser més competitives. Ajudem a 
fer créixer les idees perquè esdevinguin projectes reals.

BORSA DE TREBALL
A Salesians Sarrià posem a disposició una borsa de treball 
als nostres alumnes, a la qual poden accedir les empreses 
col·laboradores de manera preferent i personalitzada. 
L’escola fa una selecció dels perfils que més s’ajusten als 
requisits demandats i envia els currículums a l’empresa 
o institució. Disposem de tècnics formats en diferents 
perfils industrials i del sector serveis, altament qualificats 
i que compten amb el nostre aval.

CONSULTA-LA AQUÍ >

https://www.salesianssarria.com/ca/escola-empresa
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Empreses col·laboradores: FP Dual
3D VISUAL SL AXIOMATIC TEAM SL COFELY ESPAÑA SA EDUARDO PEREZ GORGUES GESTAMP ABRERA, SA

5SKILL SOLUTIONS S.L. BARCELONA SMART 
TECHNOLOGIES S L

COL·LEGI OFICIAL DE 
FARMACEUTICS DE BARCELONA Eines Canela SA GIBERNAU ASESORES, SL

ACK LOGIC, S.L. BCN QUALITES, S.L. COLAS RIBA ASSESSORS SL ELECNOR SA GIMATIC IBERIA, S.R.L.

ACKINGPRO, S.L. BDR INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES SL COM 2002 SL EMPOWERING KNOWLEDGE 

SERVICES SL GOMPLAST SA

ADASA SISTEMAS SAU BETWEEN TECHNOLOGY S.L COMERCIAL DRONEIT, S.L. ENGHOUSE INTERACTIVE, SLU GRABADOS ANDRES, S.L.

ADASE TOT FINQUES, SLP BETWEEN TECHNOLOGY S.L.U. Comercial Neumhi SA ENGLISH WORLDWIDE SL GRUES I SERVEIS D’ELEVACIÓ,S.L.

AGENCIA PER A LA QUALITAT DEL 
SISTEMA UNIVERSITARI  
DE CATALUNYA

BINSA SOFTWARE SL COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE LAMINACIÓN SL ERARIUM LEGAL SERVICES, S.L. GUPIPU SL

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA 
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL 
CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.

BOLBRAC S.L. COMPUTER SET SA ERIC MANUEL JIMÉNEZ 
CORBACHO GUTMAR SA

AJUNTAMENT DE BARCELONA BONASTRE BIOMED. S.L. COMPUTRONIC 5000 SL ESKPE CONSULTING SL HEXAGON METROLOGY, S.A.

ALEACIONES DE METALES 
SINTERIZADOS SA BOSCH SERVICE SOLUTIONS CONTROL PARKING, S.L. EUROFRED SA HITCON MOTORS SLU

ALMACENAJES Y MUDANZAS PABLO 
E HIJOS SL BOYFRE, SL COPY DRANA, S.L. EVERIS SPAIN SLU HPC IBÉRICA, SA

ALUCAN ENTEC, S.A. BULLDOG STUDIO SL CORREDURIA DE SEGUROS 
SEGUROSOL,SA. FESTO AUTOMATION, S.A.U IBERFLUID INSTRUMENTS S.A.

AMADOR VARAS SA BURKERT CONTROMATIC SA COSTAISA SA FICO MIRRORS, S.A IBERMATICA SA

AMAZON SPAIN FULFILLMENT, 
S.L.U. OPS

BUZZ MARKETING  
NETWORKS SL

CT INGENIEROS DE 
CATALUNYA AAI SL

FLEXXIBLE INFORMATION 
TECHNOLOGY SL IDESA ACCESORIOS SA

AMES CMA SA Bwell360 S.L.U DEISOLTEC SL FLIS FLAS MOTOS ARIBAU, S.L. ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL 
ESCENOGRÁFICA SL

ASEA BROWN BOVERI  S.A. BY DEMES SL DEISTER, S.A. FOXTENN BGREEN, S.L. IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL

ASESORAMIENTO INTEGRAL 
VIGESCO SL CAILA I PARES, S.A DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL 

BUSINESS SOLUTIONS IBERIA S.LU FRANCISCO ALBERO SAU IMENSION CONSULTORIA DIGITAL 
SL

ASLAK, S.L. CARS BARCELONA SA DICOMOL SL FRAPONT SA INCRETEC AUTOMATION SL

ASSOCIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT 
DE BARCELONA CARTERA URIBITARTE, S.L. DIPUTACIÓ DE BARCELONA FRIGICOLL SA INDRA SOFTWARE LABS SL

ATLANTIS IT SL CASALS ONLINE SL DISSENYS MECANICS CAD SL. FRUTAS Y HORTALIZAS 
FLORES SL INDUSTRIAL GRADHERMETIC SAE

ATLANTIS IT SLU CASTELLBLANCH SA DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS 
DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SA

FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO 
I TECNOLOGIA DE LA UPC INDUSTRIAL VILASSARENCA SA

AUDI TOOLING BARCELONA SL CATALONIAN TECHNOLOGIE 
WERKE, SL DITEC COMUNICACIONES S.L. FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ INDUSTRIAS REYMAT SA

AUREN CONSULTORS 
BARCELONA SL CELLNEX TELECOM S.A. E&B MOMENTUM FINANCE, S.L. FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM INDUSTRIES RAVENTOS, SA

AUREN CONSULTORS SP SLP CLARANET, SAU EBRO FOODS,SA FUNDACIÓN PRIVADA BENJAMIN 
FRANKLIN INFAIMON, S.L.

AUTOLICA SA CLARIANA MECANICS SL ED SERVICIOS TECNICOS DE 
INGENIERIA & CONSULTORIA SL GARSOPLAST SL INGENIERIA Y DISEÑOS ELECTRICOS 

JORDI MAS, S.L.

AUTOMOBILS AR MOTORS SL CLUB NATACIÓ SANT ANDREU EDICIONES DON BOSCO GEDESCO SA INGENS NETWORKS SL

AUTORITAT DEL TRANSPORT 
METROPOLITÀ CODORNIU SA EDITORIAL TRAFICO VIAL, S.A.U. GENERAL OFFICE PRODUCTS 

IBERIA, S.L
INOVACIO I RECERCA INDUSTRIAL 
I SOSTENIBLE SL

INSTALACIONES PEREZ 
SERRANO SL

LYNX CONSULTORS ECONÒMICS 
I JURÍDICS DEL VALLES, S.L. MUTUA UNIVERSAL ROOM GLOBAL SL TECAIRE EUROPE, S.L.

INSTITUT CATALA DE FINANCES LYNX ESTRATÈGIES 
EMPRESARIALS SL NEODATA BUSINESS, SL RUFFINI S.A.

TECNOCOM 
TELECOMUNICACIONES 
Y ENERGÍA SA

INSTITUT CATALÀ DE LA 
RETINA  SL

MANTENIMIENTOS E 
INSTALACIONES LOGISTICAS 
24, S.L.

NEUS INGLADA FIGUERAS SACASA SA TECNOLOGIAS PARA 
SANEAMIENTO SL

INTEGRACION SISTEMAS 
INFORMATICOS NETLAND SL

MANUTENCIÓN, TÉCNICAS E 
INGENIERIA, SA NEW WORLD SOLUTIONS, S.L. SAMPI LAMPI SLU

TECNOLOGIES DE CONTROL 
DE L'ELECTRICITAT I 
AUTOMATITZACIÓ, S.L.

Interface Safeaccess SL MARCO FORNIELES MACIAS NEXPERT SL SANJO FINEBLANKING 
BARCELONA,SAU

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SLU

ISVANIA TALLERES SL MB MOTORS SA NH HOTELES ESPAÑA SAU SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA TELSTAR TECHNOLOGIES SL

IT NOW SA MEC 2010 SCCL NOROTO SAU SEAT SA TEXIDÓ, S.A.

ITEQUIA SL MECALUX SA NOVARTIS FARMACEUTICA SA SEGURIDAD EN LA GESTION SL THE FLOW MEDIA & MUSIC 
COMPANY S.L.

JBC SOLDERING, SL MECÀNICA PRISMA SL NTT COM MANAGED SERVICES, 
S.A.U. Selective Group SL TIDA ASESORES SL

JMB ASSESSORS 2030 SL MECYPLASTEC SL OPENTRENDS SOLUCIONS 
      I SISTEMES, S.L. SERUNION SA TKN SOLUTIONS SL

JOAN BONASTRE, SA MEDISTREAM.TV, S.L.U. OSCAR GALL SEGARRA SERVEIS DEL VEHICLE 
INDUSTRIAL, S.C.C.L.

TORMAT BUSINESS 
MANAGEMENT SL

JOAQUIN RENOM PLANA MEDONE SERVEIS SL OVAL SOUND S.L. SERVICIOS INTEGRALES PARA 
MOLDES DE INYECCION SL TOTAL PLANNING, SL

JORDAN MARTORELL SL MEETING CAMPUS, S.L. PASIONA CONSULTING, S. L. SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC 
SL

TRANSFORMACIONES Y ESTUDIOS 
METALURGICOS SA

JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEGUEZ MELEGHY AUTOMOTIVE 
BARCELONA, S.A.U. PESCADOS VIDELA SA SIMON TECH SL TRES I+D ENGINYERIA SL

JOSE SANCHEZ FARRES 
SOFTWARE SL MENSHEN IBER SL PISTA CERO SL SISTEMAS Y MONTAJES 

INDUSTRIALES, S.A. TUNKERS IBÉRICA SL

JOSEP I FERRAN 
TELECOMUNICACIONS, SAU

MESOESTETIC PHARMA GROUP, 
S.L. PLAIN CONCEPTS SL SMARTFROG SL UNIVERSAL PROJECTS 

AND TOOLS, S.L.

JOSEP MARIA CREUS PUIG METALIC SOLUTIONS 3000 SL PNEUMATICS I ACCESSORIS 
LARROTCHA SL SOLMOBIL S A UNIVERSITAT INTERNACIONAL 

DE CATALUNYA

JOSEP TALLADA VILA MIMAR METALL SL PNEUMATICS TIBIDABO, S.L. SOLVING 2005 CUSTOMIZED 
ENGINEERING SOLUTIONS,S.L

UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA

JUAN LUIS MOLINA CARO MIRA TELECOMUNICACIONS SL PORTA AUTOMOCIO SL SPROM SA UTC FIRE & SECURITY 
ESPAÑA  SL

KARVE ORGANIZACION Y 
INFORMATICA SA

MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE BV PREMI-SANTS, S.L. STORAGE MARKETING AND 

CONSULTING, S.L. UTILLAJES SA

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA MITVA SL PRESENCE TECHNOLOGY SL SUBCONTRATACIONES 
INDUSTRIALES SA VERSA DESIGN SL

KENNAMETAL MANUFACTURING 
BARCELONA SL MOL MATRIC SCCL PROFAN PROYECTOS Y 

AUTOMATIZACIÓN, SLU SUMEPLAST SL VIRTUAL-LAUTRIV SL

KING ECLIENT SL MOLDES ITM, S.L. PROFIMATICA SL SUMINISTROS BIN, SA VL 30 BARCELONA SLU

KLEIN IBERICA S.A.U. MONTAJES Y SERVICIOS 
INDUSTRIALES GUICAR, S.L. PRUFTECHNIK SL TALLERES AUTOLICA, S.A. VO MOTOS SL

LAND MOTORS  SA MOPAVID,S.L PRUMSA CUADROS SL TALLERES AUXILIARES DE 
ESTAMPACIONES SL WEDA TRANSMISIONES SL

LEAN LEMON SL MOTOPROJECT DISEÑO Y 
FABRICACIÓN SL PUKKAS WEBS DESIGN SL TALLERES CIDAL SA WINFOR-SIBAIX, S.L.

LERRASA HIDRAULICA, SA MOTOR LLANSÀ SL PUPGAM STUDIOS SL TALLERES PENA,S.L.

LIBERTIS SOLUTIONS, S.L. MOTORSOL IMPORT SL REFERUP SL TALLERS ATZERÀ, S.L.

LISOT S.L MQ1 YEEDAY SL RIBUR INVEST S.L. TALLERS BALDOMA SL

LIVE VISION SC MURRELEKTRONIK SPAIN, SL RODI METRO SL TALLERS SOTERAS SL
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3D VISUAL SL AXIOMATIC TEAM SL COFELY ESPAÑA SA EDUARDO PEREZ GORGUES GESTAMP ABRERA, SA

5SKILL SOLUTIONS S.L. BARCELONA SMART 
TECHNOLOGIES S L

COL·LEGI OFICIAL DE 
FARMACEUTICS DE BARCELONA Eines Canela SA GIBERNAU ASESORES, SL

ACK LOGIC, S.L. BCN QUALITES, S.L. COLAS RIBA ASSESSORS SL ELECNOR SA GIMATIC IBERIA, S.R.L.

ACKINGPRO, S.L. BDR INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES SL COM 2002 SL EMPOWERING KNOWLEDGE 

SERVICES SL GOMPLAST SA

ADASA SISTEMAS SAU BETWEEN TECHNOLOGY S.L COMERCIAL DRONEIT, S.L. ENGHOUSE INTERACTIVE, SLU GRABADOS ANDRES, S.L.

ADASE TOT FINQUES, SLP BETWEEN TECHNOLOGY S.L.U. Comercial Neumhi SA ENGLISH WORLDWIDE SL GRUES I SERVEIS D’ELEVACIÓ,S.L.

AGENCIA PER A LA QUALITAT DEL 
SISTEMA UNIVERSITARI  
DE CATALUNYA

BINSA SOFTWARE SL COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE LAMINACIÓN SL ERARIUM LEGAL SERVICES, S.L. GUPIPU SL

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA 
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL 
CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.

BOLBRAC S.L. COMPUTER SET SA ERIC MANUEL JIMÉNEZ 
CORBACHO GUTMAR SA

AJUNTAMENT DE BARCELONA BONASTRE BIOMED. S.L. COMPUTRONIC 5000 SL ESKPE CONSULTING SL HEXAGON METROLOGY, S.A.

ALEACIONES DE METALES 
SINTERIZADOS SA BOSCH SERVICE SOLUTIONS CONTROL PARKING, S.L. EUROFRED SA HITCON MOTORS SLU

ALMACENAJES Y MUDANZAS PABLO 
E HIJOS SL BOYFRE, SL COPY DRANA, S.L. EVERIS SPAIN SLU HPC IBÉRICA, SA

ALUCAN ENTEC, S.A. BULLDOG STUDIO SL CORREDURIA DE SEGUROS 
SEGUROSOL,SA. FESTO AUTOMATION, S.A.U IBERFLUID INSTRUMENTS S.A.

AMADOR VARAS SA BURKERT CONTROMATIC SA COSTAISA SA FICO MIRRORS, S.A IBERMATICA SA

AMAZON SPAIN FULFILLMENT, 
S.L.U. OPS

BUZZ MARKETING  
NETWORKS SL

CT INGENIEROS DE 
CATALUNYA AAI SL

FLEXXIBLE INFORMATION 
TECHNOLOGY SL IDESA ACCESORIOS SA

AMES CMA SA Bwell360 S.L.U DEISOLTEC SL FLIS FLAS MOTOS ARIBAU, S.L. ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL 
ESCENOGRÁFICA SL

ASEA BROWN BOVERI  S.A. BY DEMES SL DEISTER, S.A. FOXTENN BGREEN, S.L. IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL

ASESORAMIENTO INTEGRAL 
VIGESCO SL CAILA I PARES, S.A DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL 

BUSINESS SOLUTIONS IBERIA S.LU FRANCISCO ALBERO SAU IMENSION CONSULTORIA DIGITAL 
SL

ASLAK, S.L. CARS BARCELONA SA DICOMOL SL FRAPONT SA INCRETEC AUTOMATION SL

ASSOCIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT 
DE BARCELONA CARTERA URIBITARTE, S.L. DIPUTACIÓ DE BARCELONA FRIGICOLL SA INDRA SOFTWARE LABS SL

ATLANTIS IT SL CASALS ONLINE SL DISSENYS MECANICS CAD SL. FRUTAS Y HORTALIZAS 
FLORES SL INDUSTRIAL GRADHERMETIC SAE

ATLANTIS IT SLU CASTELLBLANCH SA DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS 
DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SA

FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO 
I TECNOLOGIA DE LA UPC INDUSTRIAL VILASSARENCA SA

AUDI TOOLING BARCELONA SL CATALONIAN TECHNOLOGIE 
WERKE, SL DITEC COMUNICACIONES S.L. FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ INDUSTRIAS REYMAT SA

AUREN CONSULTORS 
BARCELONA SL CELLNEX TELECOM S.A. E&B MOMENTUM FINANCE, S.L. FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM INDUSTRIES RAVENTOS, SA

AUREN CONSULTORS SP SLP CLARANET, SAU EBRO FOODS,SA FUNDACIÓN PRIVADA BENJAMIN 
FRANKLIN INFAIMON, S.L.

AUTOLICA SA CLARIANA MECANICS SL ED SERVICIOS TECNICOS DE 
INGENIERIA & CONSULTORIA SL GARSOPLAST SL INGENIERIA Y DISEÑOS ELECTRICOS 

JORDI MAS, S.L.

AUTOMOBILS AR MOTORS SL CLUB NATACIÓ SANT ANDREU EDICIONES DON BOSCO GEDESCO SA INGENS NETWORKS SL

AUTORITAT DEL TRANSPORT 
METROPOLITÀ CODORNIU SA EDITORIAL TRAFICO VIAL, S.A.U. GENERAL OFFICE PRODUCTS 

IBERIA, S.L
INOVACIO I RECERCA INDUSTRIAL 
I SOSTENIBLE SL

INSTALACIONES PEREZ 
SERRANO SL

LYNX CONSULTORS ECONÒMICS 
I JURÍDICS DEL VALLES, S.L. MUTUA UNIVERSAL ROOM GLOBAL SL TECAIRE EUROPE, S.L.

INSTITUT CATALA DE FINANCES LYNX ESTRATÈGIES 
EMPRESARIALS SL NEODATA BUSINESS, SL RUFFINI S.A.

TECNOCOM 
TELECOMUNICACIONES 
Y ENERGÍA SA

INSTITUT CATALÀ DE LA 
RETINA  SL

MANTENIMIENTOS E 
INSTALACIONES LOGISTICAS 
24, S.L.

NEUS INGLADA FIGUERAS SACASA SA TECNOLOGIAS PARA 
SANEAMIENTO SL

INTEGRACION SISTEMAS 
INFORMATICOS NETLAND SL

MANUTENCIÓN, TÉCNICAS E 
INGENIERIA, SA NEW WORLD SOLUTIONS, S.L. SAMPI LAMPI SLU

TECNOLOGIES DE CONTROL 
DE L'ELECTRICITAT I 
AUTOMATITZACIÓ, S.L.

Interface Safeaccess SL MARCO FORNIELES MACIAS NEXPERT SL SANJO FINEBLANKING 
BARCELONA,SAU

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SLU

ISVANIA TALLERES SL MB MOTORS SA NH HOTELES ESPAÑA SAU SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA TELSTAR TECHNOLOGIES SL

IT NOW SA MEC 2010 SCCL NOROTO SAU SEAT SA TEXIDÓ, S.A.

ITEQUIA SL MECALUX SA NOVARTIS FARMACEUTICA SA SEGURIDAD EN LA GESTION SL THE FLOW MEDIA & MUSIC 
COMPANY S.L.

JBC SOLDERING, SL MECÀNICA PRISMA SL NTT COM MANAGED SERVICES, 
S.A.U. Selective Group SL TIDA ASESORES SL

JMB ASSESSORS 2030 SL MECYPLASTEC SL OPENTRENDS SOLUCIONS 
      I SISTEMES, S.L. SERUNION SA TKN SOLUTIONS SL

JOAN BONASTRE, SA MEDISTREAM.TV, S.L.U. OSCAR GALL SEGARRA SERVEIS DEL VEHICLE 
INDUSTRIAL, S.C.C.L.

TORMAT BUSINESS 
MANAGEMENT SL

JOAQUIN RENOM PLANA MEDONE SERVEIS SL OVAL SOUND S.L. SERVICIOS INTEGRALES PARA 
MOLDES DE INYECCION SL TOTAL PLANNING, SL

JORDAN MARTORELL SL MEETING CAMPUS, S.L. PASIONA CONSULTING, S. L. SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC 
SL

TRANSFORMACIONES Y ESTUDIOS 
METALURGICOS SA

JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEGUEZ MELEGHY AUTOMOTIVE 
BARCELONA, S.A.U. PESCADOS VIDELA SA SIMON TECH SL TRES I+D ENGINYERIA SL

JOSE SANCHEZ FARRES 
SOFTWARE SL MENSHEN IBER SL PISTA CERO SL SISTEMAS Y MONTAJES 

INDUSTRIALES, S.A. TUNKERS IBÉRICA SL

JOSEP I FERRAN 
TELECOMUNICACIONS, SAU

MESOESTETIC PHARMA GROUP, 
S.L. PLAIN CONCEPTS SL SMARTFROG SL UNIVERSAL PROJECTS 

AND TOOLS, S.L.

JOSEP MARIA CREUS PUIG METALIC SOLUTIONS 3000 SL PNEUMATICS I ACCESSORIS 
LARROTCHA SL SOLMOBIL S A UNIVERSITAT INTERNACIONAL 

DE CATALUNYA

JOSEP TALLADA VILA MIMAR METALL SL PNEUMATICS TIBIDABO, S.L. SOLVING 2005 CUSTOMIZED 
ENGINEERING SOLUTIONS,S.L

UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA

JUAN LUIS MOLINA CARO MIRA TELECOMUNICACIONS SL PORTA AUTOMOCIO SL SPROM SA UTC FIRE & SECURITY 
ESPAÑA  SL

KARVE ORGANIZACION Y 
INFORMATICA SA

MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE BV PREMI-SANTS, S.L. STORAGE MARKETING AND 

CONSULTING, S.L. UTILLAJES SA

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA MITVA SL PRESENCE TECHNOLOGY SL SUBCONTRATACIONES 
INDUSTRIALES SA VERSA DESIGN SL

KENNAMETAL MANUFACTURING 
BARCELONA SL MOL MATRIC SCCL PROFAN PROYECTOS Y 

AUTOMATIZACIÓN, SLU SUMEPLAST SL VIRTUAL-LAUTRIV SL

KING ECLIENT SL MOLDES ITM, S.L. PROFIMATICA SL SUMINISTROS BIN, SA VL 30 BARCELONA SLU

KLEIN IBERICA S.A.U. MONTAJES Y SERVICIOS 
INDUSTRIALES GUICAR, S.L. PRUFTECHNIK SL TALLERES AUTOLICA, S.A. VO MOTOS SL

LAND MOTORS  SA MOPAVID,S.L PRUMSA CUADROS SL TALLERES AUXILIARES DE 
ESTAMPACIONES SL WEDA TRANSMISIONES SL

LEAN LEMON SL MOTOPROJECT DISEÑO Y 
FABRICACIÓN SL PUKKAS WEBS DESIGN SL TALLERES CIDAL SA WINFOR-SIBAIX, S.L.

LERRASA HIDRAULICA, SA MOTOR LLANSÀ SL PUPGAM STUDIOS SL TALLERES PENA,S.L.

LIBERTIS SOLUTIONS, S.L. MOTORSOL IMPORT SL REFERUP SL TALLERS ATZERÀ, S.L.

LISOT S.L MQ1 YEEDAY SL RIBUR INVEST S.L. TALLERS BALDOMA SL

LIVE VISION SC MURRELEKTRONIK SPAIN, SL RODI METRO SL TALLERS SOTERAS SL

Empreses 
col·laboradores 

de FCT

VEURE EL
LLISTAT

COMPLET >

https://www.salesianssarria.com/ca/empreses-fct
https://www.salesianssarria.com/ca/empreses-fct


La Comunitat 
Educativa

Amb 137 anys d’història, Salesians 
Sarrià és un centre de referència 
en la formació de joves en 
els estudis post-obligatoris. 
Treballem sempre aplicant una 
metodologia innovadora, que 
s’actualitza any rere any per un 
ensenyament de qualitat. 

Sense la comunitat educativa l’escola perdria la 
seva essència. La participació dels estudiants, 
els professors, els membres del PAS, les famílies, 
i els antics alumnes en les diferents activitats 
que s’organitzen durant el curs forma part de 
l’engranatge que ens impulsa cap al futur.

RECORDS 2019-2020

RECULL DE PREMSA

EQUIP HUMÀ

La comunitat educativa: 
Records 2019-202040

 * Totes les fotografies s’han fet tenint en compte les mesures 
de seguretat que marca la legislació vigent. Hi ha imatges 
d’activitats que corresponen al curs anterior 2019-2020.



Inici del nou curs
Donem la benvinguda al curs que comença ple de noves 
il·lusions i apassionants reptes. Primeres setmanes d’acollida, 
entrevistes tutorials i reunions amb les famílies. Des de 
l’escola volem contribuir a construir amb els nostres alumnes 
i famílies una relació de confiança. Aquest curs vam presentar 
el lema ‘Arrisca’t a viure’ i les activitats de La Moguda 
Juvenil Salesiana (MJS). 

Formació conjunta sobre la pastoral
Salesianes Santa Dorotea, l’Escola Universitaria 
Salesiana de Sarrià (EUSS) i Salesians Sarrià van 
organitzar una formació adreçada a tot el professorat de les 
tres institucions amb més de 220 assistents.   Javier Cortés, 
marianista i autor de ‘La escuela católica’ va reflexionar 
sobre el significat de la pastoral i com treballar-la al centre 
de manera que els joves participin de l’experiència de la fe. 
La segona part va consistir en un taller pràctic organitzat per 
Montse Serra, psicòloga i especialista en dinàmiques de grup.

Llicenciats en Design                          
y Produçao Gráfica 
Els alumnes del cicle formatiu de Grau Superior Disseny 
i  edició de publicacions impreses i  multimèdia poden 
continuar la seva formació en el sector de les arts gràfiques 
gràcies a un acord amb l’ISEC Institut Superior d’Educació 
i Ciències de Lisboa.  Antics alumnes de gràfiques van 
defensar els seus treballs finals de Grau el passat mes de 
juliol a Lisboa davant el tribunal d’experts i van obtenir la 
Llicenciatura DPG en Design y Produçao Gráfica.  

Joves contra el canvi climàtic
La nostra escola, com a membre de la Xarxa d’Escoles 
Associades de la UNESCO, no pot restar indiferent a un 
esdeveniment com la Setmana de la Terra. Per això vam 
aprofitar la diada per denunciar la situació crítica del nostre 
planeta. Es van iniciar les classes amb un ‘Bon dia’ dedicat 
a la Cimera sobre el Clima el mateix dia que s’iniciaven a 
Nova York les negociacions de la comunitat internacional 
a Climate Action Summit 2019, una trobada clau en la lluita 
contra l’escalfament global. 

41

Setembre 2019



La comunitat educativa: 
Records 2019-202042
Conferències sobre               
Relacions Internacionals
Els responsables de Relacions Internacionals, Laura Ramírez, i 
d’FP Dual, Miguel Àngel Buendía, van participar en una formació 
per aprendre com es gestiona aquesta modalitat de formació a 
diferents països durant la Conferència ‘Dual vet management: 
The role of the cities and Local Governments’ organitzada 
per Fundació BCN FP. L’escola també va estar present a les 
‘Jornadas de formación inicial de proyectos de Asociaciones 
de Intercambio Escolar Erasmus+ 2020‘.

Activitats d’acollida pels alumnes
Primeres sortides tutorials i tècniques dels estudiants: 
moments per a la convivència fora de les aules i els tallers amb 
els companys de classe, tutors i professors. Des de l’escola 
volem contribuir a construir amb els nostres alumnes una 
relació de confiança. Les activitats d’acollida d’inici de curs són 
fonamentals per crear lligams entre el grup classe i el tutor/a.

Col·loqui sobre l’FP Dual                      
i la relació amb l’empresa 
L’escola va participar al col·loqui organitzat per la Fundación 
Bertelssman per informar sobre la Formació Dual i fomentar 
la relació entre empreses i centres formatius. Sota el nom 
‘Oportunidad de la FP Dual en Cataluña. La opinión de los 
centros educativos’, a l’acte hi van participar els principals 
agents en el desenvolupament de la Formació Professional a 
Catalunya en el marc del V Foro de la Alianza para la FP Dual 
que es celebrava els dies 10 i 11 d’octubre a Cornellà de Llobregat.

Alumnes d’automoció                       
al Baum Festival
Els alumnes del cicle formatiu de Grau Mitjà Electromecànica 
de vehicles automòbils van participar a la Junior Biker Build-
OFF que forma part del BAUM Fest & Barcelona Tatoo 
Expo 2019 celebrat del 4 al 6 d’octubre a Fira de Barcelona – 
Recinte Montjuïc. Els estudiants van desmuntar, transformar 
i personalitzar en directe dues de les millors motocicletes del 
mercat, una Harley Davidson Sportster Iron i una Ducati 
Scrambler Icon, amb peces de Zodiac i material de Bike Lift.

Octubre 2019



Presents al Foro Alianza FP Dual
El nostre coordinador d’FP Dual, Miguel Ángel Buendía, va 
estar present al Foro AFP Dual impulsat per Alianza para 
la FP Dual, en la qual es va parlar sobre accions de difusió 
i el paper dels mitjans de comunicació, claus en el prestigi 
d’aquesta modalitat d’ensenyament. A la trobada, Clara 
Bassols, directora de la Fundació Bertelsmann, va destacar la 
necessitat d’unir esforços per difondre i comunicar l’FP Dual.

Rebem la visita de Salesianas Nervión
L’escola de Sevilla va visitar els tallers d’FP per conèixer la 
nostra metodologia de treball. Concretament, el director 
de l’escola, José Abascal, es va reunir amb Mª del Carmen 
Santiago, directora titular Escuelas Salesianas María 
Auxiliadora Nervión y Andrés Guillén, professor de cicles 
formatius. La trobada tenia com a objectiu conèixer el nostre 
sistema educatiu i el model d’innovació pedagògica de 
Salesians Sarrià. Van visitar els diferents tallers de Formació 
Professional i les aules de Batxillerat.

Participació al Reply Cyber    
Security Challenge 
Els estudiants d’informàtica de Grau Superior van participar 
en el Reply Cyber Security Challenge durant 24 hores en les 
quals van haver de resoldre problemes de codificació, web, 
binaris o criptogràfics, entre altres. Es tracta d’una competició 
per equips oberta a estudiants i programadors professionals 
de tot el món que competeixen en el desenvolupament d’un 
concepte creatiu assignat per un jurat d’experts.

Xerrada amb la Fundación    
Alcohol y Sociedad
Com cada curs, a l’octubre es va fer una xerrada i un taller 
als alumnes de Grau Superior amb Fundación Alcohol y 
Sociedad. A la trobada se’ls van oferir pautes i eines d’utilitat 
per abordar situacions derivades del consum d’alcohol en 
adolescents. L’objectiu era prendre consciència sobre els 
efectes que té en la salut i les conseqüències negatives que 
se’n poden derivar, tant per a l’individu com per a la comunitat.
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Pujada a peu Montserrat
Un any més, durant la tardor es va realitzar la Pujada a peu a 
Montserrat amb alumnes, antics alumnes, personal de l’escola 
i famílies voluntàries. A l’arribada, es va fer la fotografia de 
grup davant l’estàtua de Don Bosco. Es tracta d’una activitat 
tradicional a l’escola on es barregen la fe, el companyerisme, 
l’esforç i la superació.

Talents for Europe a Àustria
El director de l’escola, José Abascal, i el cap d’estudis de 
Grau Superior, Josep Cartañà, van viatjar a Àustria a través 
de Talents for Europe. Aquest programa té com a objectiu 
l’establiment de relacions entre el sistema de Formació 
Professional espanyol i l’austríac. Van visitar diverses 
institucions i empreses que acullen alumnes en pràctiques i 
escoles de Formació Professional.

28è Annual EfVET Conference 
El responsable de Formació Professional Dual, Miguel Ángel 
Buendía, va assitir a la 28th Annual EfVET International 
Conference celebrada a Portugal sota el títol ‘Robots, Human, 
Capital and Digital Learning’, per a compartir experiències 
i estratègies sobre el futur de la Formació Professional amb 
la resta de socis de la EfVET, l’European Forum of Technical 
and Vocational Education and Training. 

Estada a la República Txeca
El professor d’informàtica, Santiago Fuentes, va viatjar a la 
República Txeca en una expedició organitzada per l’Ajuntament 
de Praga amb el suport de la Xarxa FP. En aquesta trobada, els 
assistents de 8 escoles diferents van conèixer el seu sistema 
educatiu i les característiques de la Formació Professional. 
Aquest tipus de trobades afavoreix l’intercanvi d’idees i 
promou la innovació i l’actualització constant dels projectes 
de formació internacional.



Centre formador de pràctiques
El director de l’escola, José Abascal, i el sotsdirector, Francisco 
Álamo, van assistir a la presentació del Programa d’Innovació 
- Centres Formadors de pràctiques del MUFPS que organitza 
el Departament d’Educació. Salesians Sarrià va ser un dels 
60 centres seleccionats, entre 120 candidats presentats, 
per a formar alumnes universitaris en pràctiques que es 
dedicaran a la docència.

Xerrada sobre conducció segura
Els alumnes de Grau Mitjà i de Batxillerat van assistir a una 
xerrada del Servei Català de Trànsit sobre conducció 
segura de motocicletes. Posteriorment van participar en el 
taller ‘Entrena’t per a la teva seguretat’ per aprendre a 
conduir en situacions climatològiques adverses, percepció 
del risc, seguretat i control del vehicle. 

Sortida literària del            
Batxillerat Internacional 
El mes de novembre, els alumnes de Batxillerat Internacional 
de l’escola van assitir a la presentació de l’última novel·la 
d’Eduardo Mendoza, que porta per títol ‘El negociado del 
ying y el yang’. A l’acte, que es va fer a la Biblioteca Agustí 
Centelles, els nostres estudiants van poder conèixer l’autor 
en persona, escoltar de primera mà el perquè de la novel·la 
i tornar a casa amb un exemplar signat per ell.

XVII Jornada de Qualitat               
de l’Ensenyament
Al novembre vam estar presents a la XVII Jornada de 
Qualitat de l’Ensenyament, organitzada a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, on es va posar l’accent en la 
importància de la gestió del talent. La nostra coordinadora 
de Grau Superior, Susanna Pedrosa, va tenir l’oportunitat 
d’explicar als assistents l’experiència de l’espai Coworking 
a l’escola, després de dos cursos en marxa.
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Alumnes de Batxillerat al Zone Hope
Els estudiants de Batxillerat van visitar el Zone Hope, una exposició 
pionera en realitat virtual impulsada per Aigües de Barcelona, 
que els va permetre viure en primera persona els efectes del 
canvi climàtic. Gràcies a la tecnologia 3D, van poder viatjar fins el 
2080 i viure amb el màxim realisme el futur que ens espera si no 
posem fre avui a aquest problema. Una activitat de conscienciació 
vinculada al nostre compromís d’escola sostenible.

Reunió informativa amb les   
famílies de l’FP Dual
Al novembre es va celebrar a l’auditori de l’escola la reunió 
informativa sobre la Formació Professional Dual amb les 
famílies dels alumnes de primer curs de Grau Mitjà, que cursen 
el cicle en Dual. L’acte va servir per explicar les característiques 
i avantatges d’aquesta modalitat de formació i les seves 
diferències amb les pràctiques a l’empresa (FCT), així com 
resoldre els dubtes o inquietuts de les famílies. 

Sortida d’alumnes del JovEmprèn 
Els alumnes Grau Mitjà de les especialitats d’Electromecànica 
de vehicles automòbils ,  de Gestió administrativa i  de 
Preimpressió digital  apuntats al  concurs  JovEmprèn 
Sarrià van visitar la incubadora d’empreses de Barcelona 
Activa. La cita va servir també per rebre una interessant 
formació sobre com iniciar una idea de negoci i sobre les 
característiques de la innovació i l’emprenedoria.

Taller experimental del Batxillerat 
Internacional a Crecim UAB
Els alumnes de química segon curs de Batxillerat Internacional 
van realitzar un taller experimental de ciències en un laboratori 
informatitzat, com a part del projecte REVIR impulsat pel 
Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica 
(CRECIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona. La 
trobada va servir per implicar als estudiants activament en 
el mètode científic, motivant-los a fer-se preguntes, recollir i 
analitzar dades i a valorar els resultats obtigunts.



Participació al 1r Congrés FPCAT
L’escola va estar present al 1r Congrés de la Formació 
Professional de Catalunya organitzat per la Pimec , en el 
qual es va reflexionar sobre la situació actual de l’FP i de 
com definir un model estratègic a Catalunya, que funcioni 
com a motor de competitivitat i ocupabilitat en el nou 
context laboral. El Congrés s’emmarcava dins la Setmana 
Europea de la Formació Professional impulsada des de 
la Comissió Europea.

E-DATE: Jornada de vehicles 
industrials sostenibles
Salesians Sarrià i l’empresa V.I. Serveis van impulsar la 
jornada E-DATE. Electromobility Professional Day per 
donar a conèixer els estudis de Formació Professional 
lligats a al sector dels vehicles industrials híbrids i elèctrics. 
L’objectiu era presentar als joves que finalitzen els estudis 
obligatoris les diferents sortides que ofereix la Formació 
Professional i que tenen relació directa o indirecta amb el 
món dels vehicles elèctrics. 

Premiats al MetròpolisFPLab 
Els estudiants de cicle formatiu del Grau Mitjà de Preimpressió 
digital, Raúl Adame i Àlex Puertas, van ser seleccionats 
per representar la imatge del projecte MetròpolisFPLab, 
una iniciativa organitzada per la Fundació BCN Formació 
Professional ,  amb el suport d’altres agents del territori 
com Innobaix,  el Port de Barcelona i  el Circuit de 
Barcelona-Catalunya. MetròpolisFPLab va comptar amb 
una participació de més de 600 alumnes de 33 centres de 
Formació Professional. 

Reflexió sobre la indústria de l’automòbil
El director de l’escola, José Abascal, i el cap departament de 
Mecànica i Automoció, Miguel Ángel Buendía, van assistir 
al PIMEC FÒRUM, una jornada de reflexió sobre la indústria 
de l’automòbil i estratègies davant la nova mobilitat. A la 
trobada van poder conèixer de primera mà les alternatives 
i oportunitats davant els nous reptes d’un dels sectors 
econòmics més importants del nostre territori. Un acte que 
segueix la línia estratègica d’Escola més Sostenible que vol 
potenciar el vehicle elèctric i altres maneres de desplaçar-
se més respectuoses amb el medi ambient.
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‘Repassem Junts’ reconegut          
per la UNESCO
Amb motiu de la setmana de la UNESCO, la Càtedra UNESCO de 
Diversitat lingüística i cultural de l’IEC, amb la col·laboració 
de la Xarxa civil UNESCO a Catalunya, va organitzar un 
acte de commemoració. En aquest es va fer entrega dels 
premis Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO (10ª edició) 
a Salesians Sarrià pel projecte ‘Repassem Junts’. Va recollir el 
reconeixement Ofèlia Arana, professora de l’escola.

Taller d’Espigoladors
Espigoladors és una empresa social que lluita contra el 
malbaratament alimentari. Una de les seves integrants, 
Olga Alsina, va visitar els estudiants de Grau Mitjà dels 
cicles Instal.lacions elèctriques i automàtiques i d’Atenció a 
les persones en situació de dependència per conscienciar-
los sobre aquest tema i els seus efectes en la societat. Una 
trobada en la qual els alumnes també van poder aportar les 
seves idees i possibles solucions.

5ª edició Salesians Sarrià x Empresa 
Salesians Sarrià va organitzar una nova edició de la 
trobada Salesians Sarrià x Empresa per exposar les bones 
pràctiques de la Formació Professional Dual i la importància 
de la tutorització dels alumnes durant el  període de 
pràctiques, tant a l’escola com a l’empresa. La trobada va 
aplegar més de 60 empreses i institucions interessades en 
la captació de talent jove. Durant la celebració es va fer 
entrega del reconeixement a l’empresa BJ Adaptaciones. 

Xerrada amb Edebé
Marta Palomares, adjunta de direcció del Grupo Edebé va fer 
una xerrada en anglès sobre ‘Com atendre als clients a una 
fira internacional’ als alumnes de 2n de Gestió administrativa 
i Administració i finances. Una experiència enriquidora pels 
estudiants que, posteriorment, visitaven la fira internacional 
d’empreses simulades de Luxemburg.

Desembre 2019



Implicats en el Projecte                
APD i Fundació AIS
Alumnes del cicle de Grau Mitjà d’Atenció a persones en 
situació de dependència van col·laborar amb el projecte de 
la Fundació AIS “Ajuda a la infància sense recursos”, que 
ofereix atenció i oci a les persones amb diversitat funcional i 
a les seves famílies. El projecte va consistir en la fabricació 
de calendaris d’advent per després regalar-los a diferents 
centres sociosanitaris del barri. 

Nova edició de la Fira       
d’empreses simulades
Els alumnes de segon curs dels cicles de Grau Mitjà de Gestió 
administrativa i de Grau Superior d’Administració i finances 
van visitar la Fira d’empreses simulades de Luxemburg. 
En aquesta cita es va  posar en pràctica la metodologia 
d’empreses simulades, per aprendre a establir contactes 
amb altres escoles i empreses, a més de practicar l’anglès, 
idioma imprescindible en el món dels negocis.

‘Fam al món’, una exposició            
de Mans unides 
L’exposició “Fam al món” de l’organització Mans Unides, 
l ’ONG de desenvolupament de l ’Església Catòlica i  de 
voluntaris, va lluir a l’entrada de l’escola durant tota una 
setmana, amb la intenció de convidar a la reflexió i despertar 
la consciència als alumnes sobre les diferents realitats que 
existeixen, les desigualtats que les motiven i les causes i 
conseqüències de la fam al món. 

App’s, un mòdul pioner per 
fomentar l’emprenedoria
Alumnes de Grau Superior dels cicles formatius 
d’Administració, Arts gràfiques i Informàtica  van treballar en 
la creació i disseny d’aplicacions mòbils amb caràcter social 
desenvolupades amb la metodologia d’Aprenentatge Basat 
en Projectes (ABP) i realitzades de manera col.laborativa i 
real. Es tracta d’un nou mòdul pioner a Catalunya anomenat 
App’s que fomenta l’esperit emprenedor.  
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Desembre solidari
Al desembre, com cada curs es celebren els campionats Don 
Bosco de futbol, bàsquet, vòlei i escacs i la venda de productes de 
Comerç Just i pastissos solidaris elaborats pels propis alumnes.  
També es va oferir una taula rodona sobre exclusió social a càrrec 
entitats que col·laboren amb l’escola i una xerrada sobre justícia 
social a càrrec d’Open Arms per als alumnes de Grau Superior. 

Bon Nadal i feliç 2020
Ian Webb Champion, alumne del cicle formatiu de Grau Superior 
de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, va 
ser el dissenyador de la felicitació de Nadal 2020 de l’escola, 
després de guanyar el concurs que s’organitza cada any entre 
els alumnes de la classe. 

Premiats a JovEmprèn 
Salesians Sarrià va tenir una molt bona acollida als premis 
atorgats als nostres alumnes de Formació Professional 
pel programa JovEmprèn: el primer premi va ser per un 
projecte de Preimpressió digital, el segon per un projecte 
d’Informàtica, el tercer per a Gestió administrativa i, a més, 
vam tenir una menció pels projectes d’Empresa i iniciativa 
emprenedora presentats al certamen.

Alumnes visiten l’escola de l’EUSS
Els nostres alumnes de segon Batxillerat van visitar les 
instal·lacions de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià 
(EUSS) i el taller d’electricitat. Els estudiants universitaris 
van tenir l’oportunitat d’explicar-los la seva experiència en 
primera persona per ajudar-los en la presa de decisió de 
continuïtat d’estudis superiors. 

Gener 2020



Xerrada a càrrec de             
l’empresa Guarro Casas
El passat gener, els alumnes de Grau Superior de Disseny 
i edició de publicacions impreses i multimèdia van gaudir 
d’una masterclass sobre materials de recobriment per a 
l’enquadernació i el packaging de luxe. La conferència va anar 
a càrrec de Daniel Domínguez, responsable de màrqueting de 
la multinacional  Arjowiggins Creative Papers Guarro Casas.

Sortida a El Perelló dels estudiants 
d’Energies Renovables
Els alumnes del cicle formatiu de Grau Superior d’Energies 
Renovables van visitar la subestació elèctrica de Viladecans 
i el Parc Eòlic de Les Colladetes a El Perelló. Un antic alumne 
de l’escola, que actualment treballa al parc, els va realitzar 
l’explicació tècnica pertinent per conèixer el funcionament 
d’ambdues instal.lacions. 

Nova Cursa solidària The Bosco Run 
Més de 200 corredors van participar de la 5a edició de The 
Bosco Run,  una cursa solidària per financiar el projecte 
“Repassem Junts”, amb la col·laboració dels Serveis Socials 
del districte de Sarrià. La iniciativa  proporciona una estona 
d’estudi, de jocs i berenar saludable a nens i nenes del barri, 
als quals s’ha detectat algun tipus de dificultat o mancança 
per al seu progrés acadèmic. La cursa es desenvolupa pels 
carrers que envolten les instal.lacions de l’escola i el barri 
Sarrià-Sant Gervasi. 

Celebrem la Festa Don Bosco
Com cada finals de gener, des de Salesians Sarrià vam 
celebrar la festivitat de Sant Joan Bosco amb diversos jocs, 
activitats esportives i la tòmbola al pati de l’escola amb la 
participació dels alumnes i el personal de l’escola. No hi van 
faltar tampoc el sorteig de la cistella solidària Share the Light, 
els playbacks i la trobada d’antics alumnes de Batxillerat.
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Sorteig d’una gran cistella solidària
La gran cistella solidària Share the Light sortejada per la 
diada de Sant Joan Bosco va repartir una mica d’alegria entre 
els guanyadors. La rifa serveix per ajudar a finançar el projecte 
internacional de l’escola amb el mateix nom, un programa de 
voluntariat a Zàmbia en el que hi participen cada estiu alumnes 
de Grau Superior i professors per cooperar amb la iniciativa 
que desenvolupen en aquest país les Filles de Maria Auxiliadora.

Dos premis ARCA en mans 
d’alumnes de l’escola
Estudiants del Grau Superior d’Arts gràfiques de Salesians Sarrià 
van guanyar dos premis ARCA, els premis de packaging més 
importants d’Espanya i Portugal. El projecte Pack-A Light, realitzat 
per Javier Murillo, Fran Martín, Marina Higuero, Miriam 
Ardèvol i Aida Villegas, tenia com a objectiu de protegir un 
fluorescent. D’altra banda, Meritxell Carles, Tània Barona, Alba 
Pérez i Borja Fernández van presentar el redisseny de la marca 
de caramels Geriolín, Geriolin Planet. Els dos projectes estan fets 
amb metodologia ABP i compromesos amb el medi ambient. 

Alumnes de Batxillerat Internacional al 
European Youth Parliament Espanya 
Al febrer,  s is  alumnes de Batxi l lerat Internacional  de 
l’escola van participar a la Barcelona Regional Selection 
Conference of European Youth Parliament Espanya. La 
iniciativa internacional anima els joves a tenir un pensament 
crític i independent i els facilita l’aprenentatge d’habilitats 
socials i polítiques, crucials per al seu futur.

Participació a l’Olimpíada de 
Biologia de Catalunya
Dos alumnes de Batxillerat, Maria Quiles i Ricard Sánchez, van 
participar al gener a la X Olimpíada de Biologia de Catalunya. 
Aquesta competició té l’objectiu d’estimular i implicar als 
alumnes de segon de Batxillerat, així com reconèixer el seu 
esforç i dedicació per aprendre aquesta ciència. L’alumnat 
participant ha de fer una prova teòrica i una altra pràctica. 

Febrer 2020



TVE visita el taller de Telecomunicacions
El programa de recerca de feina de Televisió Espanyola ‘Aquí 
hay trabajo’ va analitzar les tendències del mercat laboral i 
va dedicar un espai als estudis de Formació Professional i 
els seus avantatges. Per primera vegada, enguany hi ha més 
ofertes de feina que demanen una Formació Professional 
que un títol universitari. Salesians Sarrià va ser una de les 
escoles d’FP escollides per parlar d’aquests estudis tècnics i 
professionalitzadors com els cicles de telecomunicacions. 

El director de l’EUSS presenta       
els graus d’enginyeria a l’escola
Andreu Moreno, director de l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS) va presentar a l’auditori de 
l’escola l’oferta de graus en enginyeria i les possibles sortides 
universitàries als nostres alumnes de Grau Superior perquè 
valorin la possibilitat de continuïtat d’estudis de graus en 
enginyeries a una universitat de referència.

Taula rodona d’antics alumnes 
Com cada any, l ’escola va celebrar la tradicional taula 
rodona d’antics alumnes de Batxillerat, la qual va servir 
per donar consells d’estudis superiors als estudiants de 
segon curs sobre les sortides acadèmiques i professionals, 
a partir de la seva pròpia experiència. Els alumnes de 
Batxillerat van poder compartir les inquietuds sobre l’accés 
als estudis universitaris i les seves característiques. 

‘De tu a tu’, una jornada  
d’orientació pels alumnes d’FP
Estudiants de Formació Professional de les especialitats 
d’Electricitat, Telecomunicacions i Mecanització van 
participar a la jornada d’orientació ‘De tu a tu’ per compartir 
les seves experiències als joves que decideixen els estudis 
postobligatoris. Una bona manera de conèixer les diverses 
especialitats i les necessitats del mercat de treball. 
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Intercanvi d’opinions amb empreses
Vam rebre la visita de Mr. Heinz Lux, CEO de KNX Association, i 
d’Héctor Colado CTO de Nechi Group, els quals van intercanviar 
opinions sobre el futur de la Formació Professional. Escoltar 
idees d’empreses i associacions com les seves resulta enriquidor 
per adaptar la formació de la nostra escola a les necessitats reals 
del món laboral i les competències professionals del joves. 

Salesians d’altres països          
visiten l’escola
Un grup de salesians amb estudis tècnics procedents de 
diversos països europeus, Estats Units i Mèxic, van visitar 
la nostra escola. Els salesians en formació van conèixer les 
instal·lacions de l’escola i van recórrer els tallers de la Formació 
Professional. Professors d’FP de les diferents especialitats els 
van poder explicar les característiques de cada cicle formatiu 
i les seves sortides professionals.

Commemoració del Dia de la dona 
Un grup de les  nostres a lumnes d’FP va real i tzar  i 
protagonitzar un vídeo commemoratiu amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona, el 8 de març. En aquest audiovisual 
es defensava el paper de la dona dins de la Formació 
Professional, i sobretot, de les professions més tècniques, 
on habitualment la presència femenina és menor. Les 
empreses reclamen cada vegada més la incorporació de la 
dona en el sector industrial. 

Projecte HiBot: una proposta dels 
alumnes pensada per la cirurgia robòtica
HiBot Design and Construction of the Robotic Hand és 
una mà articulada amb aplicacions per la  cirurgia robòtica, 
projecte de robòtica educativa que es va presentar al Premi 
Don Bosco 2020. També es pot utilitzar en el camp militar o a 
la indústria química i nuclear. El projecte el van desenvolupar 
estudiants del Grau Superior de Mecànica, en col·laboració 
amb alumnes del grau d’Arts Gràfiques. 

Març 2020



Donatius per una beca d’estudis 
d’un jove en risc d’exclusió social
Els estudiants de primer curs de Grau Mitjà de Preimpressió 
digital van col.laborar en el projecte de voluntariat Share the 
Light, que organitza l’escola cada any, d’una manera molt 
especial. Entre tots els companys de la classe van recollir 
petites aportacions econòmiques voluntàries per becar els 
estudis d’una jove en risc d’exclusió social durant un any.

Participació al hackaton 
ProgramaMe 2020
El  mes de març,  la  f iraReus va acol l ir  e l  hackaton  
ProgramaMe, un concurs de programació per a alumnes 
de cicles formatius de grau superior d’informàtica de tot 
Catalunya. Entre tots els participants, hi havia 3 alumnes 
de Salesians Sarrià: David Serra, Daniel Rueda i Daniel 
Librero. Aquest concurs està adreçat a alumnes de cicles 
formatius i proposa als participants la resolució d’un cert 
número de problemes en un temps limitat. 

Ens sumem a la campanya 
#QuédateEnCasa 
Alumnes i antics alumnes del cicle formatiu de Grau Mitjà Atenció 
a les persones en situació de dependència van demostrar 
estar molt conscienciants amb el decret de confinament total 
derivat de l’emergència sanitària originada per la Covid-19. 
Per aquest motiu, van realitzar una activitat de llenguatge de 
signes i alfabet dactilològic des de casa, seguint la iniciativa de 
la revista Entremayores, amb voluntat de donar suport a un 
dels col·lectius més afectats per la pandèmia.

Coronavirus Makers: fabricació      
de pantalles amb impressores 3D
Estudiants i personal de mecànica es van sumar a la iniciativa 
Coronavirus Makers i van fabricar viseres de protecció 
facial amb impressores 3D per a hospitals i residències 
de gent gran. Els alumnes Joel Lozano i Pol Urbano i un 
professor del departament de mecànica, Pau Giralt, van 
estar fabricant des de casa seva màscares de protecció facial 
per a la seguretat del personal sanitari. En van entregar més 
de dues-centes a l’Hospital de Bellvitge, coordinats per la 
xarxa de voluntaris Coronavirus Makers.
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Xarxa veïnal durant l’estat  
d’alarma per la Covid-19
Durant els mesos de confinament, l’escola va unir esforços per 
col·laborar amb altres equipaments. Una voluntària del barri 
de Sarrià-Sant Gervasi ens va explicar que les residències de la 
zona necessitaven material de protecció, així que vam posar la 
maquinària en marxa per fer més pantalles de protecció facial amb 
les nostres impressores 3D. Se’n van entregar una seixantena per 
Setmana Santa i la xarxa va créixer per cobrir les necessitats de la 
zona de Sagrada Família.

Seleccionats pel Repte BeCritical
E l s  e s t u d i a n t s  d e  B a t x i l l e ra t  I n t e r n a c i o n a l ,  M a ri a 
Moreno, Daniel Oskam i Alberto Antón, van ser seleccionats 
per participar en el Repte BeCritical que es va celebrar el 
mes de maig en el campus virtual d’Educaixa. El projecte 
dels nostres alumnes va ser un dels 25 seleccionats de 
tota Espanya.  El  repte d’aquesta edició consistia en la 
realització d’un vídeo en el qual es destapava una fake news 
i s’explicava com s’havia fet.

Les sessions informatives     
d’aquest curs, en versió online 
L’escola va organitzar diferents sessions informatives de 
cada tipus d’estudi, per tal de donar a conèixer la seva oferta 
formativa de manera virtual. Es van fer xerrades online 
en directe amb diversos professors que van explicar les 
característiques del nostre centre i les diferents especialitats 
de Batxillerat i Formació Professional. Els assistents també 
van poder participar i resoldre els seus dubtes. 

Finalistes al concurs MetròpolisFPLab
Alumnes de segon curs de Grau Mitjà d’Atenció a persones 
en situació de dependència van quedar finalistes al concurs 
MetròpolisFPLab de la Fundació BCNFP, gràcies a la seva 
idea per fer més accessibles els seients del transport públic a 
través dels sentits. El repte presentat per TMB plantejava com 
aconseguir que els espais i seients reservats del transport 
públic siguessin més respectats.

Maig 2020

Juny 2020



Un alumne dissenya un   
dispensador de gel de peu
Kilian Verdugo, estudiant de Grau Superior de Programació de 
la producció en fabricació mecànica, va fabricar un dispensador 
de gel hidroalcohòlic que s’accionava amb el peu. L’invent, ja 
patentat per l’alumne, subministra el producte desinfectant a 
través d’un dispensador mecànic sense necessitat d’haver de 
tocar-lo amb les mans que minimitza el contacte amb el virus. 

Nou conveni amb l’empresa      
Nechi Group
Salesians Sarrià i Nechi Group, empresa de solucions 
tecnològiques, van signar un conveni de col·laboració per 
a la cocreació d’un projecte a partir plataforma Emoti-On, 
del disseny d’un espai domotitzat, assessorament en el 
projecte de creació d’un jardí vertical amb Amaisys i IAAC 
i la participació en altres projectes amb els alumnes. Nechi 
Group possibilitarà la realització d’accions formatives i la 
participació en la Jornada tecnològica 4ª Edició Brain IT.

Acord de col·laboració amb ICTA 
El passat juliol, l’escola va signar un conveni de col·laboració 
amb ICTA, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.  L’acord 
s’emmarca en un dels pilars bàsics de Salesians Sarrià: la 
sostenibilitat. A més, possibilita la realització de projectes 
comuns i la transferència de coneixement. 

Èxit dels resultats de les        
proves PAU 2020
El 100% dels 142 alumnes de Salesians Sarrià que es van 
presentar a les proves PAU 2020 van aprovar. Entre ells, 
5 alumnes van rebre una menció especial al obtenir un 
resultat igual o superior a 9. Un gran resultat, tenint 
en compte que acabar el curs de manera telemàtica va 
esdevenir tot un repte per a tots.

Juliol 2020
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El curs 2019-2020 ha estat marcat evidentment per 
la pandèmia de la Covid-19, però Salesians Sarrià 
ha estat objecte de notícies per moltes altres 
iniciatives: la participació d’alumnes de Mecànica 
al Baum Fest, la Jornada de vehicles industrials 
sostenibles o la tradicional The Bosco Run en són 
algunes. En total, han estat 33 aparicions a mitjans 
digitals, audiovisuals i en paper.

El curs acadèmic va portar els primers impactes a mitjans de 
comunicació amb motiu del Baum Festival, celebrat a Fira de 
Barcelona. Alumnes de Mecànica van personalitzar motos en 
directe i la iniciativa va acaparar l’interès, entre d’altres, del 
suplement Ecoaula (El Economista).

Va ser només el preludi d’un any amb molta diversitat 
de notícies als mitjans. Al novembre, per exemple, les 
instal·lacions de l’escola van acollir la primera edició de 
la Jornada de Vehicles Industrials Sostenibles i la televisió 
local de Barcelona (Betevé) va emetre un reportatge 
detallat al respecte.

The Bosco Run, la tradicional cursa solidària de Salesians, ja 
s’ha convertit en un clàssic, i al gener va merèixer l’atenció 
de diferents mitjans, entre ells Betevé, Línia Sarrià, El Jardí 
o el digital especialitzat WeRun. A més, La Vanguardia ho va 
incloure a la seva agenda online. 

Al març, com tots sabem, va arribar la pandèmia i el 
confinament. Fins i tot en aquestes circumstàncies Salesians 
Sarrià va continuar la seva activitat. La iniciativa solidària 
d’alumnes i professors per fabricar pantalles de protecció 
(destinades a hospitals i residències) va acaparar titulars a 
Aldia.cat (digital de l’agència Europa Press), Betevé, els 
locals Línia Sarrià, La Fada i El Jardí, i també a la cadena COPE. 

Al maig, vam emetre una nota de premsa amb la visió de 
l’escola sobre les feines i perfils que tindran més recorregut. 
Això va ser notícia a mitjans com Equipos & Talento, El 
Economista i Factoría de futuro.

Destaca, així mateix, el ressò dels Premis ARCA de packaging 
i PLV, que van premiar un redisseny de la marca de caramels 
Geriolín presentat per alumnes de l’escola. El  prestigiós 
mitjà sectorial  Interempresas ,  entre d’altres,  va 
publicar la notícia.

LA COMUNITAT EDUCATIVA:

Recull de premsa
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33 APARICIONS DE 
SALESIANS SARRIÀ 
ALS MITJANS

03 APARICIONS TELEVISIVES

03 APARICIONS EN PAPER

26 APARICIONS DIGITALS

01 APARICIONS A LA RÀDIO

RÀNQUING DE LES 
NOTÍCIES DESTACADES 
ALS MITJANS

06
Alumnes de Salesians Sarrià 
fabriquen viseres de protecció 
facial amb impressió 3D per al 
personal sanitari

06 La Cursa solidària The Bosco 
Run celebra la seva 5ª. edició

03
8 perfils professionals que 
tindran una alta demanda          
en l’era post-covid

DESCARREGA EL DOSSIER DE PREMSA 
DE SALESIANS SARRIÀ

ACCEDIR AL DOSSIER DE PREMSA >

https://www.salesianssarria.com/ca/actualitat/mitjans
https://www.salesianssarria.com/ca/actualitat/mitjans
https://www.salesianssarria.com/ca/actualitat/mitjans


PROFESSORS

127
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

26
DEPARTAMENTS

10
ANYS D’EXPERIÈNCIA

137

LA COMUNITAT EDUCATIVA:

L’equip humà

A Salesians Sarrià, la docència personalitzada 
és un dels valors afegits més arrelats. L’escola 
s’implica en la orientació dels alumnes des del 
primer dia, amb un acompanyament transversal 
que garanteixi de manera individual una bona 
formació postobligatòria, que obri les portes 
del món laboral o d’un ensenyament superior. 
Volem empoderar als estudiants, fomentar el 
seu esperit emprenedor i la seva autonomia   
per garantir el seu èxit en el futur.

Treballem per oferir un ensenyament de qualitat amb 
l’experiència dels nostres 137 anys d’història. El nostre 
equip docent compta amb professionals de perfils molt 
diversos i amb una gran inquietud per explorar i continuar 
aprenent. Aquest factor és clau per oferir una metodologia 
educativa innovadora als nostres estudiants, que 
s’actualitza curs a curs per afavorir un aprenentatge més 
eficient. La nostra comunitat educativa està formada per 

diferents professionals qualificats per promoure els valors i 
desenvolupar les competències clau necessàries per afrontar 
els reptes professionals.

Des del Servei d’Assessorament Psicopedagògic a la Direcció, 
passant pel personal d’Administració i Serveis i els docents 
de cada especialitat, a Salesians Sarrià som conscients que 
la formació és una feina d’equip en la que cada tasca suma. 
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 * Totes les fotografies s’han fet tenint en compte les mesures 
de seguretat que marca la legislació vigent. Hi ha imatges 
d’activitats que corresponen al curs anterior 2019-2020.

La comunitat educativa: 
L’equip humà
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EQUIP DIRECTIU

Titular
Xavier
Brines

Administrador
Vicenç
Sánchez

Cap d’estudis
Batxillerats
Carlos 
Escriche

Cap d’estudis
FP GM-PFI
Eloy 
González

Cap de 
Pastoral
Rafael 
Rodríguez

Cap d’estudis
FP GS
Josep 
Cartañà

Cap del SAPP
Marta 
Pujol

Director
Francisco
Álamo

BATXILLERAT

CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

Matilde Martín (cap)
Dolors Aboy
Isabel Arnal 
Adrián Barranco
Xavi Bassons
Laura Chao
Dani Cruz
Eduardo de Toro
Alfons Escobosa 
Julia Ferrández 
Eugeni González

José Juan 
Rosa Martínez-Márquez
Rut Veliz
Miquel Pera
Ángeles Redón
Rafa Rodríguez 
Carina Rubio

Rosanna Almela (cap)
Agustín de Andrés
Josep Anguera
Thais Bayarres
Arantxa Berganzo
Agustí Carrillo
Sebastián Castro
Marc Dalmases
Meritxell De la Orden
Saoia Escobar
Míriam Fernández
Julia Ferrández

Carles Hernández
Rubèn Intente
Montse Llorens 
Juanjo Moreno
Lurdes Nieto
Elisenda Pont
Mª Àngels Pueyo 
Gerard Rodríguez
Mireia Solé
Adrià Ballonga
Glòria Tascón

CIÈNCIES 

Carlos Escriche (cap) 
Xavi Bassons
Julia Ferrández
José Juan 

TECNOLOGIA 
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DEPARTAMENT MIXT 

ELECTRICITAT / ELECTRÒNICA

Núria Gallinat (cap) 
Paco Álamo
Ofèlia Arana 
Plàcid Béjar
José Luis Beltrán
Josie Bland

Marta Carrete
Ana Durán
María José Fernández
Xavier Fernández 
Francesc Folch
Blanca Font

M. José Gallardo
Miquel Jordi García 
Natalia Gijón
Javier Gómez
Román González 
Ramon Guàrdia

José Manuel Martínez 
Judith Mundet
Laura Llamas
Joan Nogués 
Susanna Pedrosa
Marta Pujol

Julio Sáenz de Tejada 
Manuel Segura
Aureli Solà
Cristina Tudela 
Xavier Vilaró
Toni Zafra

Lluís 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
Javier Rodríguez
Carlos Salinas 
Joan Samarra

Dani Serra
Josep Mª Serra 
Pep Vela 
Toni Zafra
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INFORMÀTICA 

Isabel Varela (cap) 
Santi Fuentes (adjunt)
Óscar Aguilera 
Raül Aragonés
Sergi Carreras

Jordi Castells 
Laura Domingo
José Domínguez
Josep Gutiérrez
Raúl López 

David Martínez
Jordi Molinero
Marc Morales
Vanessa Moreno 
Xavier París

José Luis Sánchez 
Dani Serra
Josep Solé 
Jordi Teixidor
Begonya Vicente 

Ramon Voces
Toni Zafra

MECÀNICA / AUTOMOCIÓ

Miguel Ángel Buendía (cap) 
Eduard Calduch (adjunt)
José Manuel Alcántara 
Xavier Bassons 
Josep Cartañà
Carles del Àguila 

Raúl Fernández 
Ricardo Gámez
Pau Giralt
Pasqual Giralt 
Alberto Gómez
Eduard Gómez

Javier Gómez
David Gonzalo
Víctor Iñesta
Marc Juvanteny
Francesc Monzonís 
Àngel Nicolau

Narcís Oller 
Jorge Carlos 
Pellitero
Rafael Ríos 
Miquel Sánchez 
Rafael Val
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ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

SECRETARIA
Isabel Arnal (cap)
Mercè Avellana
Maribel Horna
Antoni Martín 
Laura Núñez 
Elisabet Sánchez
Susana Sánchez

ESCOLA EMPRESA
Raúl López (cap) 
Maite Fontana 

SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ
Cristina Reguera

RELACIONS INTERNACIONALS
Laura Ramírez
Josie Bland

COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ
Silvia Osorio 
Mónica Serrano

ADMINISTRACIÓ
Vicenç Sánchez (cap) 
Francesc Cruz
Cristina Reguera

QUALITAT
José M. Alcántara

BIBLIOTECA
Lurdes Nieto
Josie Bland

CONSERGERIA
Macarena Arroyo/
Ciano Carnero
Francesc Pagés 
Maite Quera

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I COMUNICACIÓ (TIC)
José María Moyano (coordinador)
Carlos Franco 
Jordi Ribes

ASSESSOR TAC
Josep Gutiérrez

MANTENIMENT
Juan Carlos Martínez (cap)
Ciano Carnero 

SERVEI ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Marta Pujol (cap) Cristina Tudela Elisenda Pont Serra



CONSELL ESCOLAR

PASTORAL

Xavier Brines
Francisco Álamo
Vicenç Sánchez

Joaquim Marsans
Antonio Zafra
Josep Gutiérrez

Rafa Rodríguez (cap)
Ana Durán
Joan Nogués
Toni Zafra
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Miguel Ángel Buendía
Agustí Carrillo
Montserrat Busto

Maria Aranzazu
José María Moyano

MONITORS DE LA MOGUDA JUVENIL 
DE SALESIANS SARRIÀ (MJS)

Nuria Mei Barbero
Verónica Collado 
Natalia Gijón 
Ona Novo

Cristina Pareras
Mariona Rodríguez
Dídac Verdés
Anna Vidal



BATXILLERAT

486
GRAU MITJÀ

663
GRAU SUPERIOR

538
GRUPS
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LA COMUNITAT EDUCATIVA:

Curs 2020-2021

Ha estat un any atípic. La irrupció de la Covid-19 el març 
de 2020 ha afectat el nostre dia a dia des de l’inici del 
curs: mascaretes, gel desinfectant, distància de seguretat 
i protocols que s’han dissenyat des de l’escola per tal de 
garantir la màxima normalitat possible sense posar en risc la 
salut de ningú. És per això que aquest curs no s’han pogut fer 
les fotografies de tots els estudiants que ens acompanyen. 
Però, tot i les circumstàncies, no podíem obviar l’espai que 
ocupen en la nostra Memòria d’Activitat. Perquè, què seria 
d’una escola sense els seus alumnes? 

Aquest curs 2020-2021 la formació postobligatòria a 
Salesians Sarrià suma prop de 1.700 estudiants. Batxillerat, 
Batxillerat Internacional, cicles formatius de Grau Mitjà i 
Grau Superior i estudis de PFI, tots i cadascun d’aquests 
alumnes, amb els seus noms i cognoms, ha confiat en el 
nostre equip per preparar-se professionalment pel seu 
futur laboral. Més de 1.700 alumnes que, tot i ser un any 
diferent, han complert totes les mesures que els hi hem 
demanat perquè el seu aprenentatge mantingui la qualitat 
i el rigor de l’escola.

66 La comunitat educativa: 
Curs 2020-2021



ESCOLA 
INTERNACIONAL 
I INNOVADORA
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL 
BATXILLERATS
BATXILLERAT INTERNACIONAL 

• Noves metodologies
• Aprenentatge cooperatiu 
• Tecnologies d’avantguarda
• Idiomes i Relacions Internacionals 
• Educació en valors 
• Borsa de treball 

www.salesianssarria.com/portes-obertes

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB

https://www.salesianssarria.com/ca/portes-obertes


Salesians Sarrià
Passeig Sant Joan Bosco, 42

08017 - Barcelona
Tel.93 203 11 00

salesians.sarria@salesians.cat
www.salesianssarria.com


