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“Fa més de deu anys 
que estem consolidant 
la innovació educativa 
a l’escola”

Amb 135 anys d’experiència educativa, a Salesians Sarrià 
treballem per oferir als nostres alumnes un ensenyament 
adaptat als temps actuals, amb la incorporació de 
nous estudis i l’adequació de l’oferta formativa a les 
necessitats del mercat. També fem una forta aposta per la 
internacionalització amb l’aprenentatge de l’anglès a les 
aules, i a través de programes internacionals. 

Quins són els canvis més importants en l’àm-
bit d’innovació educativa a Salesians Sarrià?

Recentment hem obtingut el certificat d’escola in-
novadora per part del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta distinció s’ha acon-
seguit pel treball realitzat en matèria d’aplicació de 
noves metodologies a les aules com l’Aprenentatge 
Basat en Projectes (ABP) als cicles formatius o l’Apre-
nentatge cooperatiu, que es porta a terme al Batxille-
rat. A l’escola fa més de deu anys que treballem en 
una millora de la innovació i de les metodologies més 
adients per a cada un dels estudis que oferim. El nos-
tre professorat està en constant formació per adaptar 
les classes a les necessitats del món actual.

En els últims anys s’ha treballat en l’adapta-
ció de la Formació Professional Dual. Quins 
són els beneficis d’aquests estudis per als 
alumnes? 

Aquests últims cursos hem aplicat a més del 90% 
dels cicles formatius la Formació Professional Dual. 
Aquesta metodologia permet als estudiants realitzar 
una bona part de l’ensenyament en una empresa. 
D’aquesta manera, els alumnes tenen més possibi-
litats d’aconseguir una feina i poden aprendre tre-
ballant en projectes reals. Aquest format els aporta 
una motivació extra en la formació i, a més, són uns 
estudis que estan cada vegada més valorats per les 
empreses del mercat. 

ENTREVISTA AMB JOSÉ ABASCAL,
DIRECTOR TITULAR DE SALESIANS SARRIÀ

ENTREVISTA AMB JOSÉ ABASCAL,
DIRECTOR TITULAR DE SALESIANS SARRIÀ
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cles formatius de grau Superior que realitzen tasques 
de manteniment en un orfenat. D’altra banda, treba-
llem conjuntament amb els Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Barcelona amb el projecte ‘Repassem 
Junts’, en el qual alumnes de Batxillerat donen clas-
ses de repàs a un grup d’uns 45 nens i adolescents del 
barri de Sarrià.

Un dels eixos que s’està potenciant és la sos-
tenibilitat. Quins són els projectes que treba-
lleu des de l’escola?

A més de formar part de la Xarxa Escoles + Soste-
nibles, aquest curs hem inaugurat la nostra cober-
ta verda, guanyadora del projecte ‘Cobertes Verdes’ 
promogut per l’Ajuntament de Barcelona. Al pati de 
l’escola hem integrat un espai de 191 m2, on s’han 
instal·lat unes plaques fotovoltaiques, dos aerogene-
radors, un hotel per a insectes i un ampli espai de 
vegetació, que permetrà als estudiants del cicle for-
matiu d’Energies renovables realitzar una part de les 
pràctiques a l’escola. 

A més d’aquest projecte, a l’escola sempre hem tre-
ballat la sostenibilitat a les classes, potenciant l’es-
talvi d’energia o la gestió sostenible dels residus do-
mèstics i industrials. 

Quin és el compromís social de l’escola? 

A Salesians Sarrià tenim una clara vocació social 
que forma part d’una de les línies estratègiques de 
l’escola. Som un centre acollidor, inclusiu i de qua-
litat. Tenim una visió clara i seriosa del que significa 
l’educació inclusiva a la Formació Professional.  

El Batxillerat Internacional és una de les 
grans apostes de l’escola. Com han sigut els 
primers anys d’aquests estudis? 

El Batxillerat Internacional (IB) genera cada vegada 
més interès entre els alumnes, ja que els permet es-
tudiar en qualsevol universitat nacional i interna-
cional de prestigi. Aquest curs s’ha graduat la prime-
ra promoció d’alumnes de l’escola amb uns resultats 
per sobre de la mitja europea. A més, aquest any hem 
obert una tercera línia i tenim més de 120 alumnes 
cursant aquests estudis. 

En un món que és cada vegada més global, 
com s’aplica la internacionalització als estu-
dis postobligatoris?

A Salesians Sarrià portem a terme diferents inicia-
tives per potenciar l’aprenentatge d’idiomes, es-
pecialment de l’anglès. En alguns cicles formatius 
s’imparteixen més del 40% de les classes en llengua 
anglesa, i en diversos dels itineraris de Batxillerat 
es realitzen en anglès més del 33% de les classes. A 
més, a les aules també participen un grup d’ajudants 
lingüístics que col·laboren amb els professors a im-
partir les classes en llengua estrangera. 

Els nostres alumnes tenen l’oportunitat de participar 
en programes d’intercanvi amb estudiants estrangers, 
realitzar pràctiques en empreses europees o fer una 
part del curs a una escola estrangera. Entre el profes-
sorat es potencia l’aprenentatge de la llengua anglesa 
amb classes de conversa a l’escola i, amb programes 
d’intercanvi. Gairebé la meitat del nostre professorat 
està certificat per impartir classes en anglès. 

La solidaritat és un dels pilars de Salesians 
Sarrià. Quins projectes es porten a terme des 
de l’escola?

Treballem en activitats solidàries tant a escala na-
cional com internacional. ‘Share the Light’, projecte 
finalista en l’àmbit educatiu dels Premis Fundación 
Telefónica al Voluntariado, es porta a terme a City of 
Joy (Zàmbia) per part d’un grup d’estudiants de ci-

“Oferim més del 90% dels cicles 
formatius en opció Dual”

“Aquest curs hem obert 
una tercera línia de Batxillerat 

Internacional, i ja el cursen més de 
120 alumnes a l’escola”

“A Salesians Sarrià hem obtingut el 
certificat d’escola innovadora”
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LA NOSTRA
ESCOLA

A Salesians Sarrià treballem perquè els alumnes 
es trobin en un ambient familiar i rebin un tracte 
proper per part de tota la comunitat educativa. 
Per això, realitzem diferents activitats tant 
formatives com culturals perquè els alumnes se 
sentin part de l’escola.

Les activitats que portem a terme s’integren en el programa Educatiu Pastoral 
que vol aconseguir una educació integral de la persona, amb diferents 
activitats, accions i projectes solidaris. A més, apostem per l’aprenentatge 
d’idiomes a través del nostre departament de Relacions Internacionals. A 
Salesians Sarrià tenim engegats diferents activitats saludables i sostenibles, 
com la nova coberta verda al pati de l’escola. 

>  PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA

>  PROGRAMA EDUCATIU

>  SHARE THE LIGHT

>  COBERTA VERDA

>  RELACIONS INTERNACIONALS

>  AJUDANTS LINGÜÍSTICS
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La qualitat dels ensenyaments és una de les 
apostes que hem fet a Salesians Sarrià al llarg dels 
135 anys d’experiència en formació tècnica. 

La nostra escola:

PRESENTACIÓ DE
SALESIANS SARRIÀ

Amb el pas dels anys, ens hem anat adaptant a les 
necessitats formatives i empresarials en l’oferta 
d’estudis. Actualment, oferim un ensenyament post- 
obligatori de qualitat: el Batxillerat i estudis de For-
mació Professional. 

L’escola es caracteritza per un ambient familiar, amb 
un tracte proper i directe. El nostre professorat dona 
resposta a les necessitats formatives i laborals dels 
estudiants. Un dels objectius és que els alumnes es 
converteixin en professionals de referència, perso-
nes autònomes i responsables en l’àmbit laboral.

Una de les apostes de Salesians Sarrià és la innova-
ció pedagògica, per això treballem per implementar 
la Formació Professional Dual i l’Aprenentatge Ba-
sat en Projectes (ABP) en el cas dels cicles forma-
tius. En el Batxillerat i Batxillerat Internacional hem 
apostat per fomentar en els estudis l’aprenentatge 
cooperatiu entre els alumnes. 

El nostre innovador model d’acció educativa està 
basat en la relació de l’alumne amb l’empresa, ja 
que des de l’inici dels seus estudis postobligatoris 
comença a mantenir-hi un contacte. A més, dis-
posem d’un servei de borsa de treball que posa en 
contacte directe alumnes i empreses. 

L’aprenentatge d’idiomes és un dels pilars fona-
mentals de tot professional. Per aquest motiu, fo-
mentem les Relacions Internacionals a través de 
programes d’intercanvi, classes de conversa a l’es-
cola, programes de pràctiques i estades a  països 
europeus. 

A Salesians Sarrià volem ser un centre de referència 
que aposta per la cultura, la pau, la internacionalit-
zació, la solidaritat i la salut. Per això, ens hem ad-
herit a la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO 
(RedPEA) i hem creat l’Equip de Treball d’Escoles 
Associades de la UNESCO.

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

• Des del nostre departament de Relacions 
Internacionals coordinem les pràctiques i 
estades a diferents països europeus.

• Oferim itineraris professionals entre Batxi-
llerat, els cicles de grau Mitjà i Superior i els 
graus d’enginyeria a l’EUSS.

• Expedim certificacions professionals com-
plementàries a les titulacions oficials.

• Alumnes i famílies disposen del servei 
d’atenció psicopedagògica i d’orientació.

• La Borsa de Treball posa en contacte alum-
nes i empreses per ajudar-los a inserir-se al 
món laboral.

SALESIANS SARRIÀ, UN CENTRE DE REFERÈNCIA
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La nostra escola:

PROGRAMA EDUCATIU 
PASTORAL

El programa educatiu pastoral remarca que 
l’escola, com a espai educatiu privilegiat, vol anar 
molt més enllà de la formació acadèmica dels 
alumnes. Es vol aconseguir una educació integral 
de la persona: valors, actituds, sentit profund de 
la vida i de la transcendència i competències.

A  Salesians  Sarrià  volem  seguir  el  model  de  per-
sona  que  es  va  definir  en els temps de Don Bosco pel 
Sistema Preventiu: el ciutadà honrat i el bon cristià. 

L’escola s’ha de convertir en un espai d’innovació i 
recerca educativa i evangelitzadora al servei dels jo-
ves i del conjunt de la societat.

Treballem per oferir als alumnes una formació teòri-
ca i tècnica d’alta qualitat per aconseguir que siguin 
professionals competents. Amb aquest objectiu tam-
bé volem garantir-los una formació humana sòlida, 
que els ajudi en el seu procés de maduració integral.

El fil conductor que hem aplicat aquest curs és el 
lema: DESCOBREIX-TE. Vol convidar els alumnes a 
mirar cap endins, ja que només des del coneixement 
profund d’un mateix podrem acceptar-nos i esti-
mar-nos com som per tal d’esdevenir persones ple-
nament realitzades i felices.

Els joves han de percebre com són realment per en-
tendre i situar-se en l’entorn i, d’aquesta manera, 
anar descobrint també el sentit profund de la vida.

Descobrint el ser profund també es descobreix la 
petjada de Déu, a la vegada que el lema d’aquest any 
també convida a sortir cap enfora, per desenvolupar 
al màxim el talent personal i establir relacions plenes.
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A l’escola treballem tres eixos fonamentals: la solidaritat, la sostenibilitat i aconseguir una edu-
cació més saludable. Per això, portem a terme diferents activitats perquè els alumnes tinguin la 
possibilitat d’apropar-s’hi.

ESCOLA MÉS
SOSTENIBLE, SALUDABLE I SOLIDÀRIA

ESCOLA MÉS SOSTENIBLE

A Salesians Sarrià realitzem diferents iniciatives de sostenibi-
litat per apropar aquest valor als nostres alumnes. Aquest curs 
hem instal·lat una coberta verda que permet disposar d’un es-
pai verd al pati de l’escola. Aquesta idea la treballem a les aules 
amb la sensibilització dels estudiants per una gestió sosteni-
ble dels residus. També busquem prioritzar l’estalvi d’ener-
gies: alguna de les accions que hem realitzat aquest curs és la 
implementació dels nous urinaris d’estalvi d’aigua. 

ESCOLA MÉS SOLIDÀRIA

Som una escola que vol educar en la solidaritat, un valor trans-
versal que es treballa al llarg de tots els cursos. D’aquesta  
manera, realitzem diferents activitats per a tota la comunitat: 
els projectes ‘Repassem Junts’, ‘Share the Light’, ‘Reparem 
Junts’, venda de productes Comerç Just, recollida d’aliments, 
pastissos solidaris; la cursa solidària anual ‘The Bosco Run’, 
entre altres activitats. 

ESCOLA MÉS SALUDABLE

Promovem la participació i el compromís de tota la comunitat 
educativa per aconseguir un centre més saludable. Per això, 
a Salesians Sarrià formem part del programa FEM SALUT de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Des del Servei d’Aten-
ció Psicopedagògica (SAPP), realitzem tallers d’Educació Emo-
cional dissenyats per tractar el control de l’estrès dels alumnes. 
A més, fomentem la implicació dels pares, amb l’organització 
d’un cicle de conferències formatives sobre l’adolescència. 
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Per fomentar una escola més solidària, a Salesians Sarrià treballem 
dues iniciatives que es desenvolupen des del centre i que tenen per 
objectiu inculcar aquest valor entre tota la comunitat. 

º

º

‘REPASSEM JUNTS’

Repassem Junts és un projecte comunitari que neix de 
la col·laboració de l’escola amb els Serveis Socials 
del Districte de Sarrià. Aquest projecte ofereix als 
nens i nenes del barri un espai de convivència, educa-
ció i lleure. Els infants que hi participen poden fer els 
deures amb l’ajuda d’alguns alumnes de Batxillerat, a 
més de poder gaudir d’un berenar saludable i d’una 
estona de jocs a les instal·lacions de la nostra escola. 

La cursa solidària que organitzem a finals de gener va 
acollir en la seva 3ª edició més de 150 corredors. La 
cursa va néixer com a iniciativa solidària per recolzar i 
donar a conèixer a Sarrià el projecte ‘Repassem Junts’. 
La cursa es converteix anualment en tot un exemple 
d’esportivitat i solidaritat. L’esdeveniment es divideix 
en diferents categories i es dirigeix a persones més 
grans de 3 anys.

La nostra escola:

ESCOLA SOLIDÀRIA
REPASSEM JUNTS

PER TAL DE FER DIFUSIÓ DEL PROJECTE I RECAPTAR FONS, CADA MES DE GENER CELEBREM LA 
CURSA THE BOSCO RUN. 
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La nostra escola:

ESCOLA SOLIDÀRIA 
SHARE THE LIGHT

Un dels projectes que s’emmarquen en l’Escola 
Solidària és ‘Share the Light’, el voluntariat 
internacional que portem a terme a la comunitat 
‘City of Joy’ de Mazabuca (Zàmbia). 

Cada estiu viatgen al país africà alumnes de grau Superior i 
professors de l’escola per desenvolupar tasques de manteni-
ment, voluntariat i cooperació amb l’orfenat de les Filles de 
Maria Auxiliadora a Zàmbia.

City of Joy és la llar d’acollida per a nenes i joves que estan 
en una situació de risc i exclusió social absoluta. En aquest 
centre hi troben un entorn acollidor i segur, que les ajuda a 
créixer. Des de Salesians Sarrià hem detectat tres necessitats 
urgents a cobrir que millorarien la vida de les noies:

MANTENIMENT DEL GALLINER

L’estiu passat vàrem construir un galliner per criar pollastres 
de manera controlada i sostenible. La nostra prioritat és el 
manteniment d’aquest espai, ja que suposa una millora quali-
tativa en la nutrició de les nenes i joves que estan a l’orfenat.

‘BUILDING BRIDGES’

Entre els objectius que tenim en aquest projecte, volem que 
les noies, en arribar als 18 anys, puguin continuar els seus 
estudis. Per això, volem iniciar una acció de beques per tal 
que el pas d’estar tutelades a obtenir la seva autonomia no 
els signifiqui perdre-ho tot. 

CONSTRUCCIÓ D’UN POU I UNA BOMBA D’AIGUA

Un dels projectes que volem fer és la construcció d’un pou i 
una bomba d’aigua a la comunitat. Amb la instal·lació es mi-
llorarà la canalització de l’aigua i es permetrà un sistema de 
regadiu controlat. Portant a terme aquesta acció, les noies de 
la llar podran conrear les seves verdures i hortalisses. 
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La nostra escola:

ESCOLA SOSTENIBLE 
COBERTA VERDA

Dins del marc de la nostra presència a 
la Xarxa d’Escoles + Sostenibles, aquest 
curs hem inaugurat la primera coberta 
verda del programa de l’Ajuntament de 
Barcelona ‘Cobertes Verdes’. 

Aquesta proposta s’emmarca dins del Pla Verd i de la 
Biodiversitat de Barcelona 2020, que té per objectiu 
aconseguir la interacció i potenciació de la natura dins 
la ciutat. 

En el cas de les ‘Cobertes Verdes’, aquestes es conver-
teixen en un element estratègic per aconseguir una 
ciutat més verda i sostenible. 

El pati de la nostra escola s’ha convertit en un nou 
‘pulmó verd’ del barri de Sarrià. L’espai té una superfí-
cie de 191 m2 i compta amb una zona verda on s’hi han 
ubicat plaques fotovoltaiques, dos aerogeneradors, 
un hotel d’insectes per ajudar a la pol·linització de les 
espècies vegetals, un sistema de reg per degoteig, 
plantes aromàtiques i un mur vertical. Aquest espai es 
converteix en la primera zona verda de l’escola.

El concurs de ‘Cobertes Verdes’, engegat per l’Ajunta-
ment de Barcelona, va seleccionar 10 propostes de les 
45 que es van presentar a tota la ciutat. 

La coberta presentada per Salesians Sarrià va ser la 
guanyadora del districte de Sarrià – Sant Gervasi. La 
realització del projecte va tenir un cost de 60.000€, dels 
quals el 75% els va finançar l’Ajuntament de Barcelona. 

El pati de la nostra escola s’ha 
convertit en un nou ‘pulmó verd’ 
del barri de Sarrià.
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La instal·lació de la coberta té, a més a més, una 
funció pedagògica, ja que serveix per als alum-
nes d’Energies renovables. El primer pas que van 
fer va ser la instal·lació de les plaques fotovoltai-
ques de l’escola. A partir d’ara, els estudiants 
d’aquest cicle podran realitzar el manteniment i  
fer-hi les pràctiques. 

L’empresa Eix Verd va ser la seleccionada per a la 
instal·lació de la coberta verda i es va encarregar 
del muntatge de l’àrea de plantes aromàtiques, el 
mur vertical i el sistema de reg per degoteig.  

Aquests són alguns dels beneficis que el projecte 
de la coberta verda aportarà a la nostra escola:

• Potenciar l’estalvi energètic. Amb la instal·lació 
de les dotze plaques fotovoltaiques es podrà re-
duir el consum energètic de l’escola. 

• Millorar la qualitat de l’aire. Té un efecte positiu 
sobre la salut i la qualitat de vida de tota la comu-
nitat educativa.  

• Calmar l’efecte illa de calor. La coberta verda re-
dueix l’augment de temperatura en zones tanca-
des com és el pati de l’escola.

• Incrementar la biodiversitat. Amb el muntat-
ge de l’hotel d’insectes i de la zona de plantes 
aromàtiques millorarem el paisatge urbà. 

La instal·lació de la coberta té 
una funció pedagògica, ja que 
serveix de taller per als alumnes 
d’Energies renovables.

Vols veure la nova coberta verda de 
Salesians Sarrià? Descobreix-la aquí!

VEURE EL VÍDEO >

https://www.youtube.com/watch?v=QmN-UgHCnuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QmN-UgHCnuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QmN-UgHCnuM&feature=youtu.be
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Dürer Gymnasium, Nuremberg, Alemanya

Fritz-Winger-Gesamtschule, Ahlen, Alemanya

Nykøbing Katedralskole, Nykøbing, Dinamarca

La nostra escola:

RELACIONS
INTERNACIONALS

A Salesians Sarrià treballem per consolidar-nos 
com una escola europea de qualitat. 

El departament de Relacions Internacionals col·labo-
ra en la tasca educativa per aconseguir una prepa-
ració integral dels alumnes, una formació humana, 
professional i intercultural que asseguri un bon punt 
de partida dins el mercat laboral i acadèmic euro-
peu. Treballem en la promoció de les llengües es-
trangeres, participant en projectes internacionals 
i potenciant la internacionalització de la comunitat 
educativa. 

CERTIFICAT ESCOLA MULTILINGÜE

Disposem del certificat d’Escola Multilingüe de l’Escola 
Cristiana de Catalunya que ens reconeix per potenciar 
la internacionalització de la comunitat educativa, a 
través de la participació en projectes internacionals i 
l’aprenentatge d’idiomes.

PROGRAMES D’INTERCANVI

Proporcionem als alumnes l’oportunitat de realitzar 
programes d’intercanvi amb escoles estrangeres. 
Aquest programa permet als alumnes viatjar a un país 
europeu, i fer l’acollida d’un estudiant d’un altre país. 

PROGRAMA ERASMUS+

El Programa Erasmus+, a més de millorar les pers-
pectives professionals, també proporciona més am-
plitud de mires i més capacitat d’establir relacions 
socials. També formem part del Programa de mobi-
litat formativa i de cooperació europea i interna-
cional en els estudis professionals del Departament 
d’Educació de la Generalitat. 

CURSOS D’IDIOMES

Oferim als nostres alumnes dues modalitats de cursos 
d’idiomes en la franja del migdia: cursos de conversa 
en anglès i cursos de preparació a l’examen oficial 
First Certificate. Tots els grups són reduïts, i els pro-
fessors són nadius, titulats i amb experiència docent.

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Oferim als docents la possibilitat de participar en di-
ferents programes internacionals, perquè rebin una 
formació en anglès, a més d’estades formatives en 
països europeus. També els oferim formació amb 
metodologia AICLE. 

INTERCANVIS CURS 2018/2019
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TESTIMONIS 
DELS PROGRAMES

SANTIAGO FUENTES 
Professor Formació Professional

HOLANDA,  NOVEMBRE 2018

“Vaig tenir l’oportunitat de visitar 
el Deltion College a Zwolle a Holan-
da. Allà vaig poder compartir expe-
riències docents amb els membres 
de l’equip de professors del de-
partament d’ICT. Van ser uns dies 
d’allò més interessants participant 
en classes i metodologies pedagò-
giques amb alumnes i professors 
de l’especialitat”.

CRISTINA COMA  
Professora Formació Professional

F INLÀNDIA,  MAIG 2018

“La setmana del 14 al 19 de maig 
vaig viatjar a Finlàndia, juntament 
amb un equip de 7 professores de 
Formació Professional, per par-
ticipar en una mobilitat KA dins 
del programa Erasmus+. L’expe-
riència va ser molt interessant, no 
només pel que ens han aportat les 
visites, sinó per l’experiència que 
hem compartit entre nosaltres”. 

GONZALO CALVÓ 
Alumne FP Beca Erasmus+

ÀUSTRIA ,  JUL IOL 2018

“Aquest estiu vaig fer unes pràcti-
ques durant tres mesos a una em-
presa austríaca. L’experiència és 
molt enriquidora, ja que el fet d’es-
tar fora de casa ajuda a aprendre 
com resoldre problemes. En l’àmbit 
laboral et permet veure i aprendre 
d’empreses estrangeres, conèixer 
les seves rutines i aplicar-les en el 
nostre entorn laboral”.
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La nostra escola:

THE BEST WAY TO 
PRACTISE ENGLISH

Un grup de sis estudiants universitaris 
estrangers col·laboren amb professors de 
Batxillerat i Cicles Formatius per millorar 
l’aprenentatge de l’anglès dels alumnes.

L’anglès cada vegada és més demandat en l’àmbit 
laboral. Per això, des de Salesians Sarrià treballem 
perquè els nostres alumnes finalitzin els seus estu-
dis amb un bon nivell i una certificació de l’idioma. 

Una de les accions que portem a terme des de fa sis 
anys és la col·laboració amb universitats europees 
en l’acollida dels seus alumnes en pràctiques a tra-
vés del Programa Erasmus+.

Els ajudants lingüístics, que tenen l’anglès com a 
llengua materna, participen en diferents classes 
de Formació Professional i Batxillerat, treballen en 
aspectes tècnics, reforcen la gramàtica i també són 
un suport en l’àmbit de la conversa. Aquesta formació 
es desenvolupa amb la metodologia AICLE/CLIL, que 
dona la possibilitat d’aprendre un anglès especialit-
zat segons l’àrea d’estudi. 
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BARNABY RIDLEY 
20 anys - Anglaterra

“Per als alumnes l’anglès és molt més fàcil amb la nostra col·laboració, ja que els faci-
litem l’accés a la llengua tant en l’àmbit professional com quotidià. Això els garanteix 
un valor afegit a l’hora d’accedir al món laboral perquè tenen una formació en llengua 
estrangera més tècnica”.

PHILIPPA ROSE BULLARD  
21 anys - Anglaterra

“La nostra col·laboració amb l’escola és beneficiosa per a tota la comunitat educativa, 
ja que a més de participar en les aules amb l’aprenentatge de l’anglès també treballem 
amb diferents departaments i professors, per ajudar-los en les seves tasques diàries 
de preparació de les classes”. 

JOSEPH GOODDY  
21 anys - Anglaterra 

“Aquest programa permet establir una relació personal amb els alumnes, ens dona la pos-
sibilitat de saber més d’ells i les seves preocupacions. Amb aquests coneixements també 
podem adaptar les classes als seus interessos enfocats en el seu àmbit de treball”. 

ROHAN KARAN GUPTA 
20 anys - Anglaterra

“La col·laboració en el programa ens permet explicar els nostres costums als alumnes, i 
a ells els genera un interès en la cultura, l’actualitat del nostre país i també en com és 
l’ensenyament al nostre país d’origen. Amb aquesta metodologia es genera una relació 
en la qual les dues parts sortim beneficiades”. 

LAURA CONNOLLY  
21 anys - Anglaterra

“La col·laboració amb l’escola és una experiència molt enriquidora, ja que ens permet 
ensenyar als alumnes i aprendre nosaltres d’ells. Les nostres classes s’adapten a les 
necessitats dels seus estudis, treballant amb un llenguatge més focalitzat i reforçant les 
àrees en les quals tinguin més preocupacions”. 

MELIS DEMIRBILEK  
24 anys - Turquia

“Ens convertim en un reforç per als professors. A Salesians Sarrià el professorat té un 
molt bon nivell d’anglès, i això és fonamental per al futur professional dels alumnes. 
Nosaltres els ensenyem un llenguatge tècnic i col·loquial, que els permet treballar en 
projectes internacionals”. 
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A Salesians Sarrià oferim una àmplia oferta 
formativa dels estudis de cicles formatius de 
grau Mitjà i grau Superior, Batxillerat i Batxillerat 
Internacional. Tots els nostres cursos potencien 
la innovació i l’emprenedoria dels alumnes amb la 
realització de diferents projectes.

OFERTA
FORMATIVA

Treballem per oferir uns estudis de Formació Professional que tenen 
en compte les necessitats actuals de les empreses, per això hem 
adaptat més del 90% dels cicles en FP Dual. En la modalitat del 
Batxillerat treballem en un ambient d’aprenentatge cooperatiu i els 
estudis de Batxillerat Internacional estan enfocats per aconseguir 
una major internacionalització dels alumnes.

>  BATXILLERAT

>  BATXILLERAT INTERNACIONAL

>  CICLES FORMATIUS DE GM I GS

>  INNOVACIÓ EDUCATIVA

>  FP DUAL
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BATXILLERAT

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

CICLES DE GRAU SUPERIOR

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

BATXILLERAT INTERNACIONAL

L’objectiu del Batxillerat Internacional és formar els alumnes amb uns coneixements amplis i 
profunds, que valorin la investigació i la creativitat que permeten l’accés a universitats nacio-
nals i internacionals.

PFI (PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ)

Aquests programes van dirigits als alumnes de més de 16 anys que no han obtingut el títol de 
graduat en ESO:

FORMACIÓ CONTÍNUA

Potenciem la formació al llarg de tota la vida i el desenvolupament professional:

CICLES DE GRAU MITJÀ

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

> TECNOLÒGIC

> CIENTÍFIC

> ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

> INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

> ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

> AUXILIAR DE REPARACIÓ I 

MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS

> CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 

NIVELL 1, 2 I 3

> AUXILIAR EN OPERACIONS DE MUNTATGE 

D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS

> FORMACIÓ A MIDA

> FORMACIÓ DE CATÀLEG

> FABRICACIÓ MECÀNICA

> ARTS GRÀFIQUES

> ENERGIA I AIGUA

> ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

> INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

> ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

> FABRICACIÓ MECÀNICA

> TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

> ARTS GRÀFIQUES

> SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

> CIÈNCIES DE LA SALUT

> CIÈNCIES SOCIALS

> HUMANÍSTIC

> ARTÍSTIC
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Oferta formativa:

BATXILLERAT

El Batxillerat és l’etapa d’ensenyament 
postobligatori escollida pels alumnes 
que volen accedir a la Universitat o als 
cicles formatius de grau Superior. 

A Salesians Sarrià oferim tres modalitats en Batxi-
llerat: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències 
Socials i Artístic. Els estudis tenen una duració de 
dos cursos acadèmics i se separen en dos blocs com-
pletament diferenciats: un que conté unes matèries 
comunes a totes les modalitats, i un altre, que s’espe-
cialitza en matèries més afins a cada àrea. 

Les classes de Batxillerat són molt actives i motiva-
dores, i busquen la interacció de l’alumne i del grup 
per facilitar el seu aprenentatge. D’aquesta manera, 
promovem l’autonomia i el treball cooperatiu entre 
els grups. 

El nostre objectiu és proporcionar una formació in-
tegral i polivalent que doni les eines necessàries 
per cursar estudis superiors amb plenes garanties. 

Facilitem als alumnes les competències necessàries 
per a la realització i el desenvolupament personal i 
l’exercici d’una ciutadania activa i responsable.

En els estudis de Batxillerat potenciem l’anglès, una 
llengua imprescindible en l’àmbit acadèmic i laboral. 
El nostre esforç i treball ens va donar l’oportunitat de 
certificar-nos com a Escola Multilingüe per la nostra 
participació en projectes internacionals i la promo-
ció i l’aprenentatge dels idiomes estrangers. 

A la nostra escola impartim el Batxillerat els matins 
de dilluns a divendres de 8:00h a 14:30h, i alguna 
tarda durant la realització del Treball de Recerca.

Per accedir-hi cal disposar del títol de Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria (ESO) o haver su-
perat un cicle formatiu de grau Mitjà.

APRENENTATGE COOPERATIU

El treball cooperatiu fomenta l’autonomia i, a la vegada, el tre-
ball en grup. Es tracta d’una de les metodologies per motivar els 
estudiants i fer créixer els seus èxits i els dels seus companys. 
Aquesta formació també els ajuda en el seu futur laboral, ja que 
tindran experiència de treballar en equip. 
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A Salesians Sarrià estem autoritzats 
per impartir el Programa del Diploma 
del Batxillerat Internacional® (IB), que 
prepara els estudiants per a un accés 
universitari nacional i internacional. 

L’objectiu d’aquests estudis és el desenvolupament 
de les habilitats intel·lectuals, personals, emocio-
nals i socials que els alumnes necessiten per viure, 
aprendre i treballar en un món cada vegada més glo-
balitzat. Per això, els alumnes aprenen en un entorn 
cooperatiu que fomenta la seva autonomia, ja que 
els professors se situen com un guia-acompanyant 
durant els dos cursos. 

El Programa del Diploma (PD) està dirigit a estudiants 
d’entre 16 i 19 anys i els pretén formar amb una menta-
litat internacional, de manera que adquireixin un ele-
vat grau de responsabilitat tant a nivell personal com 
social. En aquest procés, l’objectiu és aconseguir que 
arribin a ser alumnes indagadors, informats i instruïts, 
pensadors, bons comunicadors, íntegres, de mentali-
tat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius.

El Batxillerat Internacional es realitza en 2 anys i 
es convalida amb el Batxillerat nacional espanyol 
(LOMCE) + fase general de les PAU. Per poder accedir 
a aquests estudis, els alumnes han de complir els 
següents requisits: 

• Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria o equivalent, o haver cursat estudis 
de sistemes educatius estrangers.

• Superar una entrevista inicial.

• Tenir un expedient acadèmic de l’ESO adient. 

Oferta formativa:

BATXILLERAT
INTERNACIONAL

AVANTATGES IB:

MILLOR OPCIÓ PER ESTUDIAR: 
Amb la titulació de l’IB els alumnes po-
den tenir accés a universitats nacio-
nals i internacionals.

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

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

MENTALITAT INTERNACIONAL:
L’IB fomenta i desenvolupa una men-
talitat internacional. Promou els inter-
canvis amb altres escoles i l’aprenen-
tatge de les llengües.

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 respec-
te cap als altres. 
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Oferta formativa:

CICLES
FORMATIUS

L’objectiu és que els alumnes es formin en una 
professió en un ambient pràctic i motivador. 
D’aquesta manera, els joves que aposten per 
aquests estudis adquireixen els coneixements 
necessaris per introduir-se en el món laboral en 
un entorn totalment professionalitzat. 

A Salesians Sarrià comptem amb una àmplia oferta d’estudis de For-
mació Professional de diferents famílies professionals que ens permet 
oferir 17 cicles formatius diferents, el 90% en format Dual que alterna la 
formació a l’escola i a l’empresa.

ELS CICLES FORMATIUS DE 
GRAU MITJÀ DUAL

Tenen per objectiu que els alumnes adquireixin 
els coneixements necessaris per incorporar-se al 
món laboral. 

• S’accedeix a través del títol de Graduat en 
Educació Secundària (ESO) o estudis equiva-
lents. També és possible cursar un grau Mitjà 
si se supera la prova d’accés.

• Un cop aprovat el programa formatiu, s’obté 
un títol de tècnic o tècnica.

• A Salesians Sarrià impartim aquests estudis 
de dilluns a divendres, de 8:00h a 13:30h.

• Sortides acadèmiques:

1. Un grau Superior amb accés directe, o a tra-
vés d’una prova d’accés.

2. Qualsevol altre cicle formatiu de grau Mitjà 
o Batxillerat.

ELS CICLES FORMATIUS DE 
GRAU SUPERIOR DUAL 

Estan dirigits a estudiants que busquin uns estu-
dis superiors pràctics que els qualifiqui per in-
corporar-se al món laboral. Els alumnes obtenen 
una certificació de comandaments intermedis.

• S’accedeix amb el títol de Batxillerat, amb un 
cicle de grau Mitjà o una prova d’accés.

• Amb la superació d’un CFGS, s’obté un títol de 
tècnic o tècnica superior.

• A Salesians Sarrià oferim aquests estudis 
en horari de tarda de dilluns a divendres, de 
15:30h a 21:00h.

• Sortides acadèmiques:

1. Accés directe a estudis universitaris i amb 
reconeixement oficial de crèdits, segons el ci-
cle de procedència. 

2. A qualsevol altre cicle de grau Superior.
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RAONS PER ESTUDIAR
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Treball per projectes 
amb metodologia ABP

Administració i gestió

Electricitat - Electrònica

Energia i aigua

Manteniment de vehicles

Serveis socioculturals 
i a la comunitat

Arts gràfiques

Fabricació i mecànica

Informàtica i 
comunicacions

Gestió administrativa

Instal·lacions elèctriques
i automàtiques*1

-
Instal·lacions de telecomunicacions*

Preimpressió digital

Mecanització

Sistemes microinformàtics i xarxes

Administració i finances

Automatització i robòtica industrial
-

Sistemes de telecomunicacions 
i informàtics

Energies renovables

Electromecànica de 
vehicles automòbils

Atenció a les persones 
en situació de dependència

Disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia

Programació de la producció en 
fabricació mecànica*

-
Disseny en fabricació 

mecànica*

Desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma*

-
Administració de sistemes 

informàtics en xarxa*

Foment de la innovació 
i emprenedoria

FP Dual, formació a 
l’escola i l’empresa

Desenvolupament de 
competències professionals

1  Reconeixement per efectuar les tasques equivalents al carnet individual en Baixa Tensió, categoria bàsica.  
* Possibilitat de doble titulació en tres anys d’ensenyament. 
Dades provisionals (poden estar subjectes a modificacions del Departament d’Educació).

FAMÍLIA PROFESSIONAL CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

ELS NOSTRES CICLES FORMATIUS
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Oferta formativa:

INNOVACIÓ
EDUCATIVA

SPD MAKER

Estudiants de Mecànica de grau Superior han desenvolupat una màquina per omplir 
blísters per a malalts crònics. El sistema augmenta la seguretat dels malalts crònics 
a l’hora de prendre medicaments. El projecte va ser finalista del premi Innova FP.

BAUM FESTIVAL

Estudiants d’Automoció van participar en la Junior Biker Build-OFF on van persona-
litzar en directe dues motos d’alta gamma: una Ducati i una Harley-Davidson. Els dos 
vehicles eren una cessió dels fabricants en exclusiva per a l’esdeveniment. 

LIDERPACK

Un packaging dissenyat per alumnes del grau Superior de Disseny i edició de publi-
cacions impreses per transportar els ous de xocolata de pasqua va ser el projecte 
guanyador als premis Liderpack en la categoria Millor Disseny Jove. 

Salesians Sarrià ha estat reconeguda aquest curs 
pel Departament d’Educació de la Generalitat 
per l’aplicació de metodologies innovadores en 
l’ensenyament de Formació Professional.

La innovació és un dels pilars fonamentals dels es-
tudis que impartim a Salesians Sarrià. En aquest 
sentit, fomentem i potenciem la participació dels 
alumnes en la creació de nous projectes. 

Fa més de 10 anys que treballem per la consolidació 
de la innovació, per això, a l’escola hem adoptat la 
metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes 
(ABP) en els estudis de Formació Professional, i hem 
fet una forta aposta per l’Aprenentatge cooperatiu en 
els estudis de Batxillerat. 

La Formació Professional Dual, en què l’estudiant 
combina la seva estada a l’escola i l’aprenentatge 
pràctic a l’empresa, es converteix en una oportunitat 
per millorar les competències de l’alumne. 

Aquesta innovació també està relacionada amb 
l’aposta que fem al centre per la internacionalització 
dels nostres alumnes, amb la potenciació de l’apre-
nentatge de llengües, a través de la participació en 
diferents iniciatives internacionals i pràctiques a 
l’estranger. 
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El pas del món educatiu al laboral és un dels 
canvis més importants per als estudiants de 
Formació Professional. Per aconseguir-ho,  
a l’escola treballem per assolir que la seva 
inserció sigui un tràmit senzill. Aquest curs 
oferim més del 90% dels cicles formatius en 
metodologia FP Dual. 

Oferta formativa:

FORMACIÓ PROFESSIONAL  
DUAL

La metodologia de Formació Professional Dual alter-
na la formació escolar i la formació a l’empresa i es 
converteix en una oportunitat per millorar les com-
petències dels alumnes i, a la vegada, la seva relació 
amb l’empresa. 

D’aquesta manera, els alumnes aconsegueixen un 
valor afegit i atenen les necessitats productives de 
les empreses col·laboradores amb Salesians Sarrià.

L’escola forma part de l’Alianza para la FP Dual, una 
entitat que està integrada per empreses, institucions i 
centres educatius i que té per objectiu millorar la taxa 
d’ocupació dels joves oferint una FP Dual de qualitat.

A Salesians Sarrià disposem d’un coordinador de For-
mació Professional Dual, que s’encarrega de la ges-
tió d’aquesta modalitat i també d’aconseguir acords 
amb les més de 300 empreses col·laboradores. 

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

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

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

retribució econòmica.

Crear una cantera de futurs 
empleats i facilitar el reemplaçament 

generacional de la plantilla.

Aconseguir una bonificació en 
les quotes de la Seguretat Social 

dels aprenents.

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

Proporcionar als estudiants més 
possibilitats d’inserció laboral.

Ampliar l’oferta educativa, 
el seu prestigi i innovació a 

l’iniciar programes de l’FP Dual.

Augmentar la demanda per part 
dels estudiants en els cicles que 

s’ofereixen en modalitat dual.

AVANTATGES DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

ESTUDIANTS EMPRESES CENTRES EDUCATIUS
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A Salesians Sarrià treballem per establir una relació 
directa amb empreses i institucions facilitar-hi l’accés 
dels nostres estudiants al món laboral. Per això, el nostre 
departament Escola-Empresa treballa en diferents 
programes que volen apropar l’alumne a l’empresa.

RELACIÓ AMB
L’EMPRESA

Entre les diferents accions que desenvolupem a l’escola hi trobem la 
participació dels nostres estudiants en programes de pràctiques en les més 
de 300 empreses col·laboradores. Aquest curs hem inaugurat el nostre espai 
coworking, on poden accedir els antics alumnes que vulguin desenvolupar un 
projecte. També hem celebrat la jornada de Salesians Sarrià x Empresa, que 
dona a conèixer els avantatges de l’FP Dual.

>  ESCOLA - EMPRESA

>  BORSA DE TREBALL

>  QUALITAT

>  SALESIANS SARRIÀ X EMPRESA

>  CARTA DE SERVEIS

>  COWORKING I INNOVACIÓ

>  EMPRESES COL·LABORADORES
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Relació amb l’empresa:

DEPARTAMENT 
ESCOLA-EMPRESA

A Salesians Sarrià treballem per 
aconseguir que els nostres alumnes 
tinguin una alta inserció laboral. Per això, 
col·laborem amb diferents empreses i 
institucions perquè fomentin i ajudin els 
estudiants en l’aprenentatge pràctic.

A l’escola disposem d’un departament Escola-Empresa 
que treballa per conèixer les necessitats en l’àmbit labo-
ral, els perfils més demandats, les aptituds més buscades 
i la realitat del mercat. L’objectiu principal és promoure 
l’intercanvi de coneixement i millorar la inserció.

Un dels primers contactes dels alumnes amb el món laboral 
es realitza a través de les pràctiques en empreses en mo-
dalitat FCT o FP Dual, que es fan en els estudis de grau Mitjà 
i grau Superior a les empreses col·laboradores de l’esco-
la. Aquesta primera experiència proporciona als alumnes 
els coneixements bàsics per incorporar-se posteriorment al 
mercat de treball. 

L’objetiu principal és promoure 
l’intercanvi de coneixement i 
poder millorar la inserció laboral 
dels nostres alumnes.

A més dels cicles formatius de grau Mitjà i grau Superior, 
també oferim diferents programes de formació ocupacio-
nal i continuada, que donen la possibilitat als antics alum-
nes de cicles formatius d’especialitzar-se en el seu àmbit 
tècnic a través de cursos subvencionats. 

Aquesta oferta també està destinada a tots els professio-
nals que vulguin reciclar-se dins del seu camp. 
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Relació amb l’empresa:

BORSA DE
TREBALL

La inserció laboral dels alumnes és un dels objectius del 
centre. Per això, a Salesians Sarrià treballem estretament 
amb empreses i organitzacions per saber les necessitats 
del mercat laboral. Des del departament d’Escola-Empresa 
disposem d’una àmplia borsa de treball. 

Els estudiants o antics alumnes de l’escola poden do-
nar-se d’alta en aquest servei com a sol·licitants de 
feina. Ho poden fer a través d’una plataforma online 
on tenen la possibilitat d’incloure el seu currículum 
actualitzat, especificar les aptituds i capacitats i 
marcar l’àmbit laboral en el qual estan buscant opor-
tunitats. 

Qualsevol empresa, sigui de l’àmbit que sigui, pot 
enviar les seves ofertes amb els perfils que necessita 
cobrir. El personal del departament Escola-Empresa 
fa una primera selecció dels perfils dels deman-
dants de feina per enviar-los a les institucions que 
sol·liciten personal.

Aquest servei ofereix una sèrie d’avantatges i bene-
ficis tant per als alumnes com per a les empreses 
col·laboradores. 

Les empreses accedeixen de forma preferent a una 
borsa de treball amb professionals que estan alta-
ment qualificats, els quals, a més, compten amb 
l’aval de l’escola.

Per part dels alumnes, tenen l’avantatge de ser els 
primers a conèixer les ofertes de feina i, a més, po-
den rebre el suport i l’orientació necessària a l’hora 
de buscar una feina. 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (OCUPACIONALS)

CODI DENOMINACIÓ HORES ALUMNES NIVELL ESPECIALITAT

IMSV0209 Productes Audiovisuals Multimèdia 
Interactius 580h 14 3 Imatge i So

COMT0210 Gestió Administrativa i Financera 
del Comerç Internacional 700h 13 3 Comerç i Marketing

IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines 
web 600h 12 2 Informàtica i Comunicacions

IFCD0210 Desenvolupament d’Aplicacions 
amb Tecnologia Web 630h 8 3 Informàtica i Comunicacions

ADGG0508 Oper. Aux. d’enregistrament i 
Tractament de Dades 480h 13 1 Administració i Gestió

FMEE0108 Oper. Aux. de Fabricació Mecànica 480h 9 1 Fabricació Mecànica
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L’eix vertebrador de la nostra política de quali-
tat es basa en la recerca de l’excel·lència i ser 
capaços de donar resposta a les necessitats i 
expectatives dels alumnes, famílies i empreses.

L’any 2009, el conjunt d’Escoles Salesianes 
de la Inspectoria de Barcelona va aconseguir 
ser el primer grup escolar de Catalunya a 
obtenir la certificació de Qualitat Multisite 
amb la norma ISO 9001:2008.

L’escola està certificada amb la normativa 
ISO 9001:2015, que ens ajuda a portar un ges-
tió integrada i eficaç en tots els nostres pro-
cessos. Les renovacions de la certificació són 
garantia per seguir treballant en la recerca 
de l’excel·lència dins el grup d’escoles de la 
Inspectoria Maria Auxiliadora-Zona Nord.

OFERTES D’EMPRESES TRAMITADES SEGONS ESPECIALITAT 

FORMACIÓ PROGRAMADA

DENOMINACIÓ HORES ALUMNES ESPECIALITAT

Remote Desktop Services 25h 8 Informàtica i Comunicacions

Linux per a administradors IT 25h 7 Informàtica i Comunicacions

Virtualització am VMWare 25h 16 Informàtica i Comunicacions

Taller Pentesting 5h 11 Informàtica i Comunicacions

Hàcking ètic 25h 10 Informàtica i Comunicacions

Windows Server 2016 25h 13 Informàtica i Comunicacions

Directives de grup 25h 15 Informàtica i Comunicacions

Control Numèric CNC 40h 5 Fabricació mecànica

Prevenció en riscos laborals - electrònica 12h 19 Transversal
W

LA MILLORA CONSTANT
COM A EIX DE QUALITAT

DESCOBREIX LA POLÍTICA DE QUALITAT >

https://www.salesianssarria.com/images/escuela/calidad/ESC-R081-1819-V01T-Poltica-de-qualitat-novembre-2018.pdf
https://www.salesianssarria.com/images/escuela/calidad/ESC-R081-1819-V01T-Poltica-de-qualitat-novembre-2018.pdf
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A la jornada es va aprofitar per destacar la vincula-
ció dels estudis amb les empreses que els permet 
compartir sinergies, adaptar la formació dels alum-
nes i les competències adquirides a les necessitats 
reals del mercat laboral.

A l’acte es va aprofitar per presentar la Carta de 
Serveis de Salesians Sarrià, on es recullen els di-
ferents serveis que l’escola ofereix a les empreses: 
des de la possibilitat d’acollir alumnes en modalitat 
d’FP Dual o pràctiques fins a diferents programes 
de formació, adaptats a les necessitats del mercat 
laboral.

Una de les apostes de Salesians Sarrià és la For-
mació Professional Dual. Es va realitzar una taula 
rodona sobre ‘Com funciona l’FP Dual? Visió d’em-
preses i alumnes’ on va participar Xavier Vera, Bu-
siness Unit Manager de CT Ingenieros, un professor 
de l’escola i dos alumnes que han participat en un 
programa de formació a través de l’FP Dual. Tots ells 
van posar en valor la possibilitat de formar-se amb 
FP Dual, que posa en relleu la relació de l’alumne 
amb l’empresa.  

Un dels pilars de Salesians és l’aposta per la inter-
nacionalització dels alumnes. Per això estudiants 
del cicle formatiu de Gestió Administrativa i Admi-
nistració i finances van explicar la seva experiència 
de pràctiques a l’estranger. 

La cap unitat de gestió de RH Agència Catalana de 
l’Aigua, Rosa Mª Teba, va explicar com l’ACA s’ha 
beneficiat del Servei d’Assessorament i Reconeixe-
ment al poder oferir a una part de la seva plantilla 
administrativa una formació més especialitzada.

CT Ingenieros va rebre el reconeixement per part de 
l’escola per la seva entrega i implicació en les pràc-
tiques a l’empresa i la Formació Professional Dual. 

Relació amb l’empresa:

SALESIANS SARRIÀ
X EMPRESA

La quarta edició de la trobada Salesians 
Sarrià x Empresa va aplegar més de vuitanta 
persones del món empresarial i institucional, 
que van conèixer les bones pràctiques de la 
Formació Professional Dual. 
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XAVIER VERA
Business Unit Manager CT Ingenieros

“El model de l’FP és molt potent, a la nostra empresa hem contractat 9 dels 12 es-
tudiants que han estat a CT Ingenieros en la modalitat Dual. Des del punt de vista 
empresarial, aquesta metodologia ens ajuda a millorar la forma d’aprenentatge, 
ja que ens permet formar-los en la nostra cultura“.

EDUARD CALDUCH 
Tutor FP Dual i professor de mecànica

“La relació que hem establert amb CT Ingenieros és win-win, una oportunitat 
d’ofici amb una experiència de formació salesiana. Les empreses respecten el 
treball en equip, reconeixen la feina feta, i als alumnes, l’FP Dual els dona l’opor-
tunitat d’incorporar una experiència en el seu currículum”. 

MARINA CAMBEIRO 
Alumna FP Dual a CT Ingenieros 

“Des del punt de vista de l’estudiant és molt més fàcil entrar en el món laboral. La 
millora del coneixement és molt més senzilla d’obtenir, ja que disposes de gent 
professional experta al teu voltant que t’ajuda sempre que ho necessites i en el 
moment que tens dubtes”. 

YEGOR VEPREV
Antic alumne FP i treballador a CT Ingenieros

“El reconeixement que et dona l’empresa és important perquè et sents molt útil, i 
tens la motivació de ser un treballador més. Cada dia tens ganes d’anar a treballar 
i demostrar que tu vals per fer aquella feina per la qual t’estàs formant tant en 
l’àmbit teòric com pràctic”.
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Relació amb l’empresa:

CARTA DE
SERVEIS

Des de Salesians Sarrià entenem que vivim en un món 
canviant, per això treballem per dissenyar un model de 
centre capaç d’adaptar l’oferta formativa a les neces-
sitats del mercat laboral actual.

La nostra trajectòria es caracteritza per posar en pràc-
tica un innovador model d’acció educativa que basa la 
formació en la relació de l’alumne amb l’empresa.

El departament d’Escola-Empresa 
col·labora i treballa amb les empreses 
per conèixer les necessitats, els 
perfils més demandats i la realitat 
del mercat laboral. 

SERVEIS A EMPRESES 

Oferim diferents tipus de col·laboració  a les 
empreses per obtenir beneficis per ambdues 
parts,  com: test de productes, esponsorització 
d’instal·lacions, networking entre empreses o el 
lloguer d’instal·lacions i equips. A més, posem 
al seu abast un servei d’assessorament laboral 
amb la informació necessària en el moment de 
la contractació d’un nou treballador qualificat. 

FORMACIÓ CONTÍNUA I OCUPACIONAL

Entre la nostra oferta formativa oferim un am-
pli catàleg de cursos adaptats a les necessitats 
del mercat i dels treballadors que garanteix un 
reciclatge formatiu. Disposem d’una formació 
continuada, subvencionada i privada que permet 
cobrir les necessitats de les empreses. Estudiem 
cada cas de forma individualitzada per oferir els 
cursos adaptats a cada perfil. 



33RELACIÓ AMB L’EMPRESA:  CARTA DE SERVEIS

FORMACIÓ PROGRAMADA

Les empreses tenen la necessitat de formular un 
model de formació al llarg de la vida professional 
amb l’objectiu d’assolir una major excel·lència 
dels treballadors. En aquest sentit, reforcem la 
innovació de l’educació per millorar la qualitat de 
l’ocupació, adaptant-nos en horaris i continguts a 
les necessitats dels treballadors i de les empreses.

FP DUAL I FCT

Col·laborem en la formació dels nostres estudiants 
en la modalitat d’alternança entre el centre esco-
lar i l’empresa. L’objectiu és aconseguir una millor 
adaptació dels alumnes al centre de treball de ma-
nera més adequada i que puguin desenvolupar les 
competències com a aprenents i futurs treballadors. 
Un equip de tutors d’FP Dual i FCT i un coordinador 
treballen constantment per oferir una millor relació.  

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA

Un dels pilars fonamentals de l’escola és la innovació 
formativa i l’emprenedoria dels nostres alumnes, 
per aquest motiu volem apropar a les companyies 
el talent de l’alumnat que s’ha format al centre. Els 
estudiants podran ajudar a l’empresa a resoldre els 
reptes empresarials, participar en el plantejament 
de noves idees i en l’execució de projectes perquè 
esdevinguin reals.   

ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA LABORAL 

Les persones que no disposin d’una titulació reglada 
poden obtenir un certificat de professionalitat o un 
títol de Formació Professional. Aquest procés es 
realitza mitjançant l’acreditació i la certificació dels 
coneixements adquirits al llarg de la seva experièn-
cia laboral. A Salesians Sarrià som centre homolo-
gat oficialment per impartir diverses especialitats.

RELACIONS INTERNACIONALS 

Des del Departament de relacions internacionals de 
l’escola oferim assessorament i suport a les empre-
ses que tinguin com a repte la internacionalització 
del negoci. Entre altres serveis que oferim destaca 
l’ajuda en la recerca d’estudiants d’altres països, 
la possibilitat de participar a esdeveniments inter-
nacionals o alumnes que vulguin fer un intercanvi, 
entre altres serveis d’àmbit internacional.

BORSA DE TREBALL

Les empreses col·laboradores poden accedir de 
forma preferent a la nostra borsa de treball for-
mada per professionals altament qualificats que 
compten amb l’aval de l’escola. Disposem de tèc-
nics formats en perfils industrials i de serveis. Des 
de l’escola fem una selecció dels perfils que més 
s’ajusten als requisits demandats i enviem els cu-
rrículums a les empreses o institucions.
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Relació amb l’empresa:

INNOVACIÓ I
COWORKING

INNOVACIÓ I 
EMPRENEDORIA

En el programa formatiu de l’escola sempre se li ha 
donat molta importància i s’han fomentat des de les 
aules les qualitats i les habilitats innovadores dels 
nostres estudiants. 

A Salesians Sarrià desenvolupem programes exclu-
sius d’orientació en la creació de noves empreses i 
fomentem l’esperit creatiu dels nostres alumnes. 

Treballem per donar un suport per al desenvolupa-
ment de projectes, a més de tenir en el programa 
formatiu assignatures enfocades exclusivament en 
potenciar el seu esperit emprenedor. 

El caràcter innovador i emprenedor de l’escola ens 
ha portat a fomentar la participació pràctica dels 
alumnes amb assignatures com Empresa Iniciativa 
Emprenedora, amb programes d’orientació i la par-
ticipació en xerrades, esdeveniments, concursos i 
premis per a motivar als estudiants. 

L’emprenedoria és un dels valors 
que potenciem entre els nostres 
alumnes des de l’inici dels seus 
estudis. El nostre centre forma 
part de la Xarxa d’Emprenedoria 
del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.
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EL NOU ESPAI DE
COWORKING

A Salesians Sarrià oferim un espai per a antics 
alumnes emprenedors on podran compartir aques-
ta aula per a desenvolupar els seus projectes de for-
ma independent, així com col·laborar, intercanviar 
idees, inquietuds, coneixements i projectes.

L’objectiu d’aquest espai és ajudar donant suport 
als autors de projectes innovadors que necessitin 
un lloc per fer-los realitat. El coworking té vocació 
de seguir creant comunitat educativa, donant con-
tinuïtat a la formació rebuda a l’escola i facilitant el 
desenvolupament de les competències emprenedo-
res dels nostres alumnes.

L’espai està pensat i dissenyat per facilitar el treball 
en equip i compta amb un equipament per a unes 
10 persones. 

 
 
 

Els coworkers disposen dels següents elements i 
serveis: cadires i taules plegables, armaris, xarxa 
Wifi i xarxa elèctrica, zones comunes, impressora, 
assegurança de responsabilitat civil, servei de ne-
teja i manteniment, entre altres. 

El coworking és molt més que 
un espai. És una nova forma 
de treballar.

Els antics alumnes que vulguin seguir 
desenvolupant el seu projecte professional 
ho poden fer al nou espai coworking que hem 
creat a l’escola.

Coneix més del nou espai 
coworking de l’escola

Oficina i equipaments al teu abast en un ambient 
de creació i emprenedoria

VULL SABER-NE MÉS! >

https://www.salesianssarria.com/ca/coworking
https://www.salesianssarria.com/ca/coworking
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Relació amb l’empresa:

EMPRESES COL·LABORADORES
FP DUAL

3D VISUAL SL

ACCELERA TECNOLOGIA MES 
SOFTWARE

ADASA SISTEMAS SAU

ADASE TOT FINQUES, SLP

AEGIS SECURITY SL

AGENCIA PER A LA QUALITAT 
DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE 
CATALUNYA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

ALEACIONES DE METALES 
SINTERIZADOS SA

ALEXANDRE FERRERO ESCUDE

ALLOTJAMENTS TURISTICS 2000, S.L

ALMACENAJES Y MUDANZAS 
PABLO E HIJOS SL

ALUCAN ENTEC, S.A.

AMAZON SPAIN FULFILLMENT, 
S.L.U. OPS

AMES CMA SA

AMES PM TECH CENTER, S.A.U.

AMES TOOLING,S.A.

ANTONIO ARIAS LIRIA

APLICACIONES COMUNICACIONES 
Y SERVICIOS INFORMATICOS SL

ARITEX CADING SA

ASCENSORES EBYP. S.A.

ASEA BROWN BOVERI S.A.

ASESORAMIENTO INTEGRAL 
VIGESCO SL

ASLAK, S.L.

ATLANTIS IT SL

AUDI TOOLING BARCELONA SL

AUREN CONSULTORS BARCELONA SL

AUREN CONSULTORS SP SLP

AUTOLICA SA

AUTOMOBILS AR MOTORS SL

AVANPLA, S.L.

AXIAL MAQUINARIA SL

AXIOMATIC TEAM SL

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU

BAIX MOTOR, S.L

BCN QUALITES, S.L.

BDR INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES SL

BETWEEN TECHNOLOGY S.L

BOOTDEVELOP SL.

BOSCH SERVICE SOLUTIONS

BOYFRE, SL

BURKERT CONTROMATIC SA

BUZZ MARKETING NETWORKS SL

BY DEMES SL

CARS BARCELONA SA

CASALS ONLINE SL

CASTELLBLANCH SA

CASTELOMEGA , SL

CATALONIAN TECHNOLOGIE 
WERKE, SL

CEMOEL, S.L.

CLARIANA MECANICS SL

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

CODORNIU SA

COFELY ESPAÑA SA

COLAS RIBA ASSESSORS SL

COM 2002 SL

COMERCIAL CHELSEA 1979, S.A.

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
LAMINACIÓN SL

COMPUTER SET SA

COMPUTRONIC 5000 SL

CONIC SYSTEM SL

CONMED IBERIA, S.L.

CONTRACTA OBRES 
I TECNOLOGIA DE LA 
REHABILITACIÓ,SL

CONTROL PARKING, S.L.

CORREDURIA DE SEGUROS 
SEGUROSOL,SA.

COSTAISA SA

CPQ INGENIEROS SL

CRAWFORD&COMPANY ESPAÑA SA

CT INGENIEROS DE CATALUNYA 
AAI SL

CUSSÓ HERAS, S.A.

DANIEL LATORRE CUADROS

DEISOLTEC SL

DESARROLLO TÉCNICO DEL 
MOLDE SAL

DICOMOL SL

DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS 
DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SA

DITEC COMUNICACIONES S.L.

EBRO FOODS,SA

ED SERVICIOS TECNICOS DE 
INGENIERIA & CONSULTORIA SL

EDICIONES DON BOSCO

EDITORIAL TRAFICO VIAL, S.A.U.

EDUARDO PEREZ GORGUES

ELECNOR SA

EMPOWERING KNOWLEDGE 
SERVICES SL

ENGHOUSE INTERACTIVE, SLU

ENGLISH WORLDWIDE SL

ERARIUM LEGAL SERVICES, S.L.

ERIC MANUEL JIMÉNEZ 
CORBACHO

ERNST YOUNG, S.L.

ESKPE CONSULTING SL

EUROFRED SA

EVERIS SPAIN SLU

FAIN ASCENSORES

FESTO AUTOMATION, S.A.U

FICO MIRRORS, S.A

FLEXXIBLE INFORMATION 
TECHNOLOGY SL

FLIS FLAS MOTOS ARIBAU, S.L.

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS

FOXTENN BGREEN, S.L.

FRANCISCO ALBERO SAU

FRAPONT SA

FRIGICOLL SA

FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES SL

FUNDACIO CENTRE D’INNOVACIO 
I TECNOLOGIA DE LA UPC

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM

FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA 
SANTBOIANA

GARSOPLAST SL

GASSO EQUIPMENTS, S.A.

GEDESCO SA

GESTAMP ABRERA, SA

GESTAMP PALAU SA

GOMPLAST SA

GRABADOS ANDRES, S.L.

GRAPIN VD MOTORSHOW S.L

GUAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
MECANIZADOS

GUPIPU SL

GUTMAR SA

HPC IBÉRICA, SA

IDESA ACCESORIOS SA

IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL

IMENSION CONSULTORIA 
DIGITAL SL

INCRETEC AUTOMATION SL

INCUBOUT S.L.

INDRA SISTEMAS, S.A

INDRA SOFTWARE LABS SL
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INDUSTEX SL

INDUSTRIAL ENTENZA, S.A.

INDUSTRIAL GRADHERMETIC SAE

INDUSTRIAL VILASSARENCA SA

INDUSTRIAS REYMAT SA

INDUSTRIES RAVENTOS, SA

INFAIMON, S.L.

INGENIERIA Y DISEÑOS 
ELECTRICOS JORDI MAS, S.L.

INGENS NETWORKS SL

INSTITUT CATALA DE FINANCES

INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA SL

ISVANIA TALLERES SL

IT NOW SA

ITEQUIA SL

JBC SOLDERING, SL

JMB ASSESSORS 2030 SL

JOAN BONASTRE, SA

JOAQUIN RENOM PLANA

JORDAN MARTORELL SL

JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEGUEZ

JOSE SANCHEZ FARRES 
SOFTWARE SL

JOSEP TALLADA VILA

JUAN CORTIADA, S.A.

JUAN LUIS MOLINA CARO

KARVE ORGANIZACION Y 
INFORMATICA SA

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA

KENNAMETAL MANUFACTURING 
BARCELONA SL

KING ECLIENT SL

KLEIN IBERICA S.A.U.

LAND MOTORS SA

LEONI SYSTEMS SPAIN, S.L.

LERRASA HIDRAULICA, SA

LIBERTIS SOLUTIONS, S.L.

LISOT S.L

LYNX CONSULTORS ECONÒMICS I 
JURÍDICS DEL VALLES, S.L.

LYNX ESTRATÈGIES 
EMPRESARIALS SL

MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES 
LOGISTICAS 24, S.L.

MANUFACTURES INDUSTRIALS 
DEL BAGES, S.L.

MANUTENCIÓN, TÉCNICAS E 
INGENIERIA, SA

MARCO FORNIELES MACIAS

MARI OXITALL I J-P SL

MATRIPREN, SA

MAXIMOTOR SCP

MB MOTORS SA

MEC 2010 SCCL

MECALUX SA

MECÀNICA PRISMA SL

MECYPLASTEC SL

MEDONE SERVEIS SL

MELEGHY AUTOMOTIVE 
BARCELONA, S.A.U.

MESOESTETIC PHARMA GROUP, S.L.

MIMAR METALL SL

MIRA TELECOMUNICACIONS SL

MISSATGERIES AGENSMET, S.L.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

MITVA SL

MMCE CATALUNYA SA

MOL MATRIC SCCL

MOLDES ITM, S.L.

MOTOPROJECT DISEÑO Y 
FABRICACIÓN SL

MOTOR LLANSÀ SL

MOTORSOL IMPORT SL

MQ1 YEEDAY SL

MURRELEKTRONIK SPAIN, SL

MUTUA UNIVERSAL

NEODATA BUSINESS, SL

NEW WORLD SOLUTIONS, S.L.

NEXPERT SL

NH HOTELES ESPAÑA SAU

NOVARTIS FARMACEUTICA SA

NTT COM MANAGED SERVICES, S.A.U.

OPENTRENDS SOLUCIONS I 
SISTEMES, S.L.

OSCAR GALL SEGARRA

OVAL SOUND S.L.

PASIONA CONSULTING, S. L.

PLAIN CONCEPTS SL

PNEUMATICS I ACCESSORIS 
LARROTCHA SL

PORTA AUTOMOCIO SL

PRESENCE TECHNOLOGY SL

PROFIMATICA SL

PROVITEC INSTALACIONES Y 
SISTEMAS, S.L.

PRUFTECHNIK SL

PRUMSA CUADROS SL

PUKKAS WEBS DESIGN SL

PUPGAM STUDIOS SL

REFERUP SL

REMM GUITART SL

REPRISE DE CRILCSA, S.A.

RIBA MECANIZADOS METALICOS SA

RODI METRO SL

ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.U.

ROOM GLOBAL SERVICES SL

ROOM GLOBAL SL

RUFFINI S.A.

SAMPI LAMPI SLU

SANJO FINEBLANKING 
BARCELONA,SAU

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA

SEAT SA

SEGURIDAD EN LA GESTION SL

SERUNION SA

SERVICIOS INTEGRALES PARA 
MOLDES DE INYECCION SL

SERVICIOS INTEGRALES 
UNITECNIC SL

SIMON TECH SL

SISTEMAS Y MONTAJES 
INDUSTRIALES, S.A.

SMARTFROG SL

SOLMOBIL S A

SOLUCIONES TECNICAS 
ELECTRONICAS SL

SPROM SA

STYL AUTO, S.A.

SUBCONTRATACIONES 
INDUSTRIALES SA

SUMEPLAST SL

SUMINISTROS BIN, SA

TALLERES AUTO TRACTOR SA

TALLERES AUTOLICA, S.A.

TALLERES AUXILIARES DE 
ESTAMPACIONES SL

TALLERES CIDAL SA

TALLERES PENA,S.L.

TALLERS ATZERÀ, S.L.

TALLERS BALDOMA SL

TALLERS SOTERAS SL

TE CONNECTIVITY SPAIN SLU

TECNOCOM TELECOMUNICACIONES 
Y ENERGÍA SA

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

TEDISEL IBERICA, SL

TEED DISTRIBUCIONS 
ESPORTIVES SL

TELESPAZIO IBERICA SL

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SL

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SLU

TELSTAR TECHNOLOGIES SL

TIDA ASESORES SL

TKN SOLUTIONS SL

TORMAT BUSINESS 
MANAGEMENT SL

TOTAL PLANNING, SL

TRANSFORMACIONES Y 
ESTUDIOS METALURGICOS SA

TRES I+D ENGINYERIA SL

TUNKERS IBÉRICA SL

TYSAI, S.L.

UNIVERSITAT INTERNACIONAL 
DE CATALUNYA

UTC FIRE & SECURITY ESPAÑA SL

UTILLAJES SA

VERSA DESIGN SL

VIRTUAL-LAUTRIV SL

VL 30 BARCELONA SLU

VO MOTOS SL

WEDA TRANSMISIONES SL

WINFOR-SIBAIX, S.L.

Empreses 
col·laboradores 

de FCT

Accedeix al llistat 
d’empreses col·laboradores 

amb Salesians Sarrià. 

VEURE EL LLISTAT 
COMPLET >

https://www.salesianssarria.com/ca/empreses-fct
https://www.salesianssarria.com/ca/empreses-fct
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La nostra comunitat educativa, que 
compta amb 135 anys d’història, treballa 
per aconseguir els objectius formatius 
dels nostres alumnes, actuant en un àmbit 
familiar perquè els estudiants se sentin 
com a casa.

La comunitat educativa de Salesians està formada per alumnes, antics 
alumnes, professors, personal no docent i famílies. Tots ells participen en 
diferents activitats, que permeten als grups treballar conjuntament per 
aconseguir un entorn educatiu de qualitat, integrador, social, respectuós, 
no selectiu, obert i acollidor. 

>  RECORDS DEL CURS 2017/2018

>  REVISTA DE PREMSA

>  L’EQUIP HUMÀ DE SALESIANS SARRIÀ

>  GRUPS DEL CURS 2018/2019

LA COMUNITAT
EDUCATIVA
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La comunitat educativa:

RECORDS DEL
CURS 2017/2018

INICI DEL NOU CURS ESCOLAR
El 12 de setembre es va iniciar un nou curs esco-
lar sota el lema #LiveYourDream. Els alumnes, 
en aquest primer dia, van participar a les pre-
sentacions dels seus estudis, i van fer una set-
mana d’acolliment al centre. 

AJUDANTS LINGÜÍSTICS
Durant el curs 2017-2018, a l’escola vam acollir 
6 ajudants lingüístics dins del programa de Re-
lacions Internacionals. Van col·laborar amb els 
departaments de Batxillerat, Batxillerat Inter-
nacional, cicles formatius de grau Mitjà i grau 
Superior amb les metodologies AICLE i CLIL. 

PONÈNCIA FP DUAL A ITÀLIA
El coordinador d’FP Dual, Miguel Ángel Buen-
día, va participar a la 29a edició del Seminario 
di Formazione Europea que organitza el Cen-
tro Italiano Opere Femminili Salesiane CIOFS. 
Buendía va explicar l’experiència de l’escola en 
els estudis de Formació Professional Dual.

Setembre 2017
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GUANYADORS DELS PREMIS LIDERPACK
Quatre estudiants del cicle formatiu de Disseny 
i edició de publicacions impreses i multimèdia 
van guanyar el Premi Liderpack 2017, en la ca-
tegoria ‘Packaging de Disseny Jove’, per un in-
novador disseny de packaging per transportar 
melmelada. 

MENCIÓ ESPECIAL A UNA ALUMNA DE 
BATXILLERAT A LA UPC

El treball de recerca de l’alumna Clara Rull, ‘De-
puració d’aigües residuals i tèxtils per procés 
físic-químic’, ha rebut una menció en la 18a 
edició dels premis d’Arquitectura, Enginyeries, 
Ciència i Tecnologia de la UPC.

ESTUDIANTS D’AUTOMOCIÓ AL  
BAUM FESTIVAL

Estudiants del CFGM d’Electromecànica de ve-
hicles automòbils van participar a la Junior Bi-
ker Build-OFF, on van desmuntar, transformar 
i personalitzar en directe una Harley Davidson 
Iron i una Brixton 125. 

PUJADA A PEU A MONTSERRAT
Un any més, alumnes, antics alumnes, profes-
sors, personal de suport i monitors de la Moguda 
Juvenil Salesiana de Sarrià (MJS) van partici-
par en la tradicional pujada a peu a Montserrat 
que s’organitza cada curs des de l’escola. 

Octubre 2017
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DONACIÓ DE SANG
A l’escola vam fer una campanya de donació de 
sang, dins del marc del projecte Escola Soli-
dària. Curs rere curs col·laborem amb el Banc 
de Sang i Teixits perquè alumnes, professors, 
PAS i familiars que vulguin donar sang ho pu-
guin fer al nostre centre. 

TROBADA D’ANTICS ALUMNES
Una cinquantena d’exalumnes de la promoció 
de l’any 1957 van participar en una trobada a 
l’escola. L’objectiu va ser compartir records i 
vivències entre els antics companys i rememo-
rar l’època en què van realitzar els estudis tèc-
nics a Salesians Sarrià. 

XERRADA ACNUR SOBRE ELS REFUGIATS
‘Escoltem els refugiats’ va ser la xerrada-tes-
timoni on es va explicar les dificultats que pa-
teixen els refugiats, i com ACNUR, l’agència de 
l’ONU per als refugiats, està donant resposta. 
Aprofitant la jornada, es va instal·lar a l’escola 
l’exposició ‘Retorno. El camino de vuelta a casa’. 

FINANCES AMB VALORS ÈTICS I SOLIDARIS
Els alumnes de grau Superior d’Administració i 
finances van rebre una ponència sobre banca 
ètica a càrrec de Gemma Balasch, directora 
de l’oficina de Triodos Bank a Barcelona. La xe-
rrada va mostrar als estudiants la possibilitat 
d’invertir diners de forma responsable.  



42  LA COMUNITAT EDUCATIVA: RECORDS

SESSIÓ FORMATIVA AMB GABINO CARMONA
Gabino Carmona, professor del col·legi salesià 
de Còrdova, va realitzar una sessió formativa 
conjunta per al personal de l’EUSS, del Col·le-
gi Santa Dorotea i de Salesians Sarrià sobre 
l’educador salesià davant d’una societat en 
canvi constant. 

PARTICIPEM A L’IFEST 2017
Un grup d’alumnes de grau Superior van assistir 
a l’iFEST 2017, la festa de la innovació, la ciència 
i la tecnologia. Els més de 6.000 estudiants par-
ticipants van tenir l’oportunitat de gaudir d’una 
trobada que potencia l’emprenedoria. 

XERRADES FORMATIVES PER A FAMÍLIES
L’escola realitza al llarg del curs diferents 
xerrades formatives sobre l’adolescència, a 
càrrec d’experts de primera línia, amb l’objec-
tiu d’atendre les inquietuds i necessitats for-
matives de la majoria de famílies. 

TALLER D’HABILITATS SOCIALS 
Els alumnes de grau Mitjà van participar en la 
primera sessió del taller d’habilitats socials 
que organitza el Servei d’Assessorament Psi-
copedagògic de l’escola amb l’objectiu de mi-
llorar les habilitats comunicatives: com iniciar 
una conversa, saber dir que no, etc. 

Novembre 2017
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SETMANA DE LA CIÈNCIA
El turisme sostenible va ser el fil conductor de 
la Setmana de la Ciència. Els alumnes van par-
ticipar en diferents activitats entre conferèn-
cies, visites guiades a centres d’investigació i  
tallers de química. També es va organitzar una 
exposició a l’escola. 

SALESIANS SARRIÀ X EMPRESA 
L’escola va organitzar la tercera edició de la 
trobada Salesians Sarrià x Empresa, una jorna-
da per compartir experiències al voltant de la 
Formació Professional Dual. En aquesta sessió 
es van reunir representants del món empresa-
rial, alumnes i antics estudiants del centre. 

ALUMNES DE BATXILLERAT A L’EUSS
Un grup d’alumnes de Batxillerat tecnològic 
van participar en un taller pràctic de resistèn-
cies de materials a les instal·lacions de l’Es-
cola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), 
que ofereix diferents estudis d’enginyeria.

PREMIS BONAPLATA JOVES 2017
El treball de recerca ‘Les indústries de Guerra a 
Catalunya (1936-1939) i la F-14 fàbrica dels sale-
sians’ va rebre una menció especial als Premis 
Bonaplata Joves 2017, que tenen per objectiu 
premiar els treballs enfocats en la recerca en 
el camp de la valoració del patrimoni industrial.
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MASTERCLASS DE SERIGRAFIA
Els estudiants d’Història de l’art de Batxillerat 
van realitzar un taller de serigrafia a càrrec de 
professors d’arts gràfiques de l’escola, en què 
se’ls va explicar les característiques del procés 
d’impressió. A més, van imprimir samarretes i 
bosses amb la imatge d’Andy Warhol. 

3ª EDICIÓ DE PORT INNOVA
Alumnes de grau Superior de Disseny i edició de 
publicacions impreses i multimèdia, Administra-
ció i finances i Desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma han treballat de manera col·la-
borativa en el disseny d’una APP per apropar el 
món de la vela als ciutadans de Barcelona. 

SETMANA DE LA SOLIDARITAT
Un curs més hem celebrat la setmana de la so-
lidaritat. A més de la venda de productes soli-
daris i pastissos solidaris, els alumnes de grau 
Superior van assistir a unes xerrades realit-
zades per Arcadi Oliveres i representants de 
l’ONG Vols, ASSIS i Casal dels Infants. 

BON NADAL SALESIANS SARRIÀ
Tania Barona, alumna del cicle formatiu de grau 
Superior de Disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia, ha estat la dissenyado-
ra de la felicitació de Nadal 2017 guanyadora 
del concurs de classe. 

Desembre 2017
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SELECCIONATS AL CIRCUIT INNOVACIÓ FP
Alumnes de tres cicles formatius de grau  
Mitjà van participar en el projecte ‘Entra al Cir-
cuit de la Innovació amb l’FP’. El projecte està 
orientat a la generació d’idees dels estudiants 
per donar resposta a tres reptes proposats pel 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 

PREMIATS A JOVE EMPRÈN SARRIÀ
Alumnes de grau Mitjà de l’escola van guanyar 
els dos primers premis, en la categoria de ci-
cles formatius, a la 5a edició del Concurs Jove 
Emprèn Sarrià. Els dos projectes es van endur 
el guardó per l’originalitat, la creativitat, la via-
bilitat tècnica i la comunicació. 

ACTIVITAT CINEFÒRUM
Durant el primer semestre de l’any hem or-
ganitzat sis sessions de cinema dirigides per 
Agustín de Andrés, professor de Batxillerat de 
l’escola. Aquestes trobades per compartir ex-
periències al voltant del cinema estaven dirigi-
des a tota la comunitat educativa.

COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA PÉREZ IBORRA
La comunitat educativa de l’escola Pérez Iborra 
va participar amb l’aportació de fons econòmics 
per al nostre projecte de voluntariat Share the 
Light. També ens van donar capses de roba, 
material escolar i productes higiènics per por-
tar-los a City of Joy. Moltes gràcies! 

Gener 2018
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FESTA DON BOSCO
Durant la festivitat de Don Bosco es van orga-
nitzar jocs, activitats esportives i la tradicional 
tómbola. Aquest any es va celebrar una euca-
ristia presidida per Cristóbal López, el nostre 
Provincial, que ha estat nomenat Arquebisbe 
de Rabat.

XERRADA SOBRE DON BOSCO
Els alumnes de segon curs de cicles formatius 
de grau Superior van assistir a la xerrada ‘Equi-
librios en la cuerda educativa del siglo XXI’. 
Gabino Carmona, professor de Salesianos Còr-
dova, va explicar com afrontar nous reptes i va-
lorar les coses importants de la vida. 

THE BOSCO RUN 
El 28 de gener vam celebrar la tercera edició de 
la cursa solidària The Bosco Run, en la qual van 
participar més de 150 runners. L’esdeveniment 
recull fons econòmics per contribuir a finançar 
el projecte ‘Repassem Junts’. 

SELECCIONATS A L’EUROPEAN YOUTH 
PARLIAMENT

Sis estudiants de Batxillerat Internacional van 
participar a l’European Youth Parliament, la pla-
taforma europea més gran de debat polític que 
organitza la UE. Els alumnes van ser seleccionats 
per participar en la fase nacional a Còrdova. 

Febrer 2018
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VISITA TÈCNICA A UN PARC EÒLIC
Els alumnes del cicle formatiu de grau Superior 
d’Energies renovables van visitar el parc eòlic 
de Les Colladetes, ubicat a prop d’El Perelló 
(Baix Ebre), per veure el funcionament d’un ae-
rogenerador real i observar detalladament els 
seus components. 

VISITES INSPECTORIALS
Després de la setmana de Don Bosco, hem re-
but diverses visites inspectorials com les de 
Miguel Canino, Carles Rubio, Emilia Rosado, 
Mercedes Aldaz (fma) i l’equip directiu de l’es-
cola Salesianes Santa Dorotea.

XERRADA GUARRO CASAS
Daniel Domínguez, responsable de produc-
te d’Arjowiggins-Guarro Casas, va explicar als 
alumnes de grau Superior de Disseny i edició 
de publicacions impreses i multimèdia els di-
ferents materials de recobriment per a enqua-
dernació i packaging de luxe. 

PRESENTS AL YOMO
Els projectes dels estudiants de Formació Pro-
fessional van participar a la fira YOMO, que se 
celebra dins del Mobile World Congress. Un 
dels projectes presentats va ser un braç robò-
tic de visió artificial, capaç de recollir o apilar 
objectes, en aquest cas monedes de xocolata. 
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JORNADA ‘MUJERES, TECNOLOGÍA Y 
PEDAGOGÍAS EMERGENTES’

Nuria Salan, Elsa Giménez i Ricard Viaplana van 
participar en la jornada sobre ‘Dones, tecnolo-
gia i pedagogies’, on es va explicar la innovació 
educativa i l’avaluació alternativa. També es va 
realitzar un taller d’ABP amb Miguel Ángel Ariza. 

PRESENTS AL TACART
Eduard Marta i Mar López van explicar a la 
Jornada TacArt l’experiència pionera del nou 
projecte multidisciplinar d’APP’s, en el qual 
hi participen alumnes de tres cicles formatius  
diferents.  

ALUMNES DE GS DE MECÀNICA A 
ADVANFACTORIES

Els estudiants del cicle formatiu de grau Supe-
rior de Mecànica van visitar l’AdvanFactories, 
el congrés de la transformació industrial. Els 
alumnes van participar en un espai de networ-
king que connecta empreses i estudiants. 

PREMI DON BOSCO 
Els alumnes de Mecànica de grau Superior van 
presentar el projecte SPD Maker, una màquina 
revolucionària dins del sector farmacèutic que 
permet preparar de forma més eficaç i segura 
la medicació per als pacients crònics. 

Març 2018
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SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2018
Un any més vam participar al Saló de l’Ensenya-
ment que se celebra anualment a Barcelona. Els 
visitants van poder conèixer tota l’oferta for-
mativa, a més de descobrir alguns dels projec-
tes que han realitzat els alumnes de l’escola. 

XERRADES SOBRE LA PREVENCIÓ DE 
SUBSTÀNCIES ADDICTIVES

Els alumnes del cicle formatiu de grau Mitjà en 
Automoció van participar en una xerrada de 
prevenció de substàncies addictives. La diada 
es va organitzar des de l’escola juntament amb 
els serveis socials del districte de Sarrià. 

ESTRENA DEL MUSICAL JOSEPH
Més de 200 persones van gaudir de l’estrena 
del musical Joseph que va representar el grup 
de teatre de la MJS de Salesians Sarrià. Els 
assistents van gaudir d’un dels musicals més 
clàssics de l’escena teatral.  

FIRA INTERNACIONAL D’EMPRESES 
SIMULADES

Alumnes i professors de Gestió administrativa i 
Administració i finances es van convertir per un 
dia en treballadors de les empreses fictícies Lli-
bres i Revistes EDB i Hotel Bosco Barcelona, en 
el marc de la 13a edició de la Fira Internacional 
d’empreses simulades celebrada a Fanano (Itàlia). 

Abril 2018
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CONCURS CATSKILLS
Franco Lacueva, alumne de grau Mitjà de Te-
lecomunicacions, va participar a Catskills, els 
campionats de Formació Professional a Cata-
lunya on els estudiants competeixen en 33 ofi-
cis diferents. L’alumne va fabricar una placa de 
circuit imprès. 

SANT JORDI
Durant la diada de Sant Jordi vam organitzar lec-
tures literàries, actuacions musicals i l’entrega 
de premis dels jocs florals. També es va muntar 
una paradeta a la Diagonal on es va poder com-
prar la rosa solidària, que tenia per objectiu re-
captar fons per ‘Share the Light’. 

NIT DE L’ESPORT
Estudiants, antics alumnes i personal de l’es-
cola van celebrar la Nit de l’Esport 2018. Es van 
organitzar partits de futbol, bàsquet i voleibol, 
on van participar més de tres-centes persones 
que formen part de la comunitat educativa.

Maig 2018

ESTUDIANTS D’IB SELECCIONATS ALS 
FÒRUMS INTERNACIONALS

Tres alumnes de Batxillerat Internacional van 
ser seleccionats a l’European Youth Parlia-
ment, un debat polític que organitza la Unió 
Europea. Els estudiants van participar en co-
mitès amb la resta d’escoles de les CCAA.  
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CONVENI AMB REPRISE XEROX
L’empresa Reprise, dedicada a la consultoria 
d’impressió per a empreses, ens va cedir una 
màquina Xerox d’impressió digital. Aquest sis-
tema permet als alumnes d’Arts gràfiques im-
primir els seus projectes de cicle en alta quali-
tat amb una àmplia varietat de materials. 

VISITA D’UNA ESCOLA D’ÀUSTRIA
Un grup de 20 alumnes i 3 professors de l’es-
cola austríaca HTL Vocklabruck van visitar Sa-
lesians Sarrià per conèixer el sistema educatiu 
català i les característiques de l’FP Dual. La 
trobada inicia una col·laboració amb l’escola 
austríaca en matèria internacional.

RESULTATS DE LES PROVES CANGUR
Tres alumnes de Batxillerat de l’escola van que-
dar en les posicions 94, 162 i 213 de 3.868 a les 
Proves Cangur que es van celebrar a Salesians 
Sarrià. Aquest certamen permet als estudiants 
gaudir de les matemàtiques resolent reptes que 
potencien la seva capacitat. 

ENTREGA DELS GUARDONS LIDERPACK
Els alumnes d’Arts gràfiques que van desen-
volupar Levitate, un packaging que s’arma 
fàcilment mitjançant un disseny de ranures 
realitzades en el mateix cartró, van recollir el 
premi Liderpack en la categoria ‘Packaging de 
Disseny Jove’. 
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COMIATS D’ALUMNES
Un any més, l’escola va acomiadar els alumnes 
de Batxillerat, Batxillerat Internacional, grau 
Mitjà, grau Superior i PFI que van finalitzar els 
seus estudis durant el curs 2017-2018. L’equip di-
rectiu i el professorat va felicitar-los per la feina 
feta i els van desitjar molts èxits en el futur.

GREEN BREATH GUANYA EL REPTE EMPRÈN
Tres estudiants de Batxillerat Internacional van 
guanyar el Repte Emprèn amb el seu projecte 
Green Breath, una polsera que detecta els ni-
vells de contaminació i té per objectiu frenar 
les morts que hi estan relacionades. El premi 
va ser un viatge a Silicon Valley.

PREMI INCUBADORA AL REPTE EMPRÈN
Les alumnes de Batxillerat que van desenvolu-
par l’APP ‘Take this Way’ van ser seleccionades 
per participar a la Incubadora del Repte Emprèn. 
Les estudiants podran presentar el seu projecte 
al YouthStart European Entrepeneurship Award 
2018 que se celebrarà a Dublín al novembre.

COBERTES VERDES
L’Ajuntament de Barcelona va seleccionar el 
nostre projecte de Coberta Verda entre més de 
45 participants per promoure la implantació de 
nous terrats verds. La proposta dotarà a l’es-
cola d’una superfície verda on s’hi instal·laran 
plaques fotovoltaiques i dos aerogeneradors.
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FESTA MARIA AUXILIADORA
L’escola va celebrar un any més la festa en re-
cord de Maria Auxiliadora. La jornada va comp-
tar amb diferents activitats lúdiques i espor-
tives. A més es va convidar tots als alumnes i 
personal de l’escola a una botifarrada al pati. 

Juny 2018

WRO BARCELONA
Per tercer any consecutiu vam acollir el torneig 
local de Barcelona de la World Robot Olympiad, 
una de les competicions de robòtica educativa 
més importants mundialment. Aquest any, van 
participar 17 equips en les categories Elemen-
tary, Junior i Football. 

FINALISTES A MSCHOOL
Alguns alumnes i professors dels cicles for-
matius de grau Superior d’Administració, Arts 
gràfiques i Informàtica van ser finalistes al 
concurs mSchools Student Awards 2018 en la 
modalitat d’APP Education. 

FINALISTES AL CONCURS D’EMPRENEDORIA
Estudiants d’Administració i finances de grau 
Superior van participar en el IX Concurs d’em-
prenedors de l’Alt Pirineu i Aran i al VI Con-
curs d’Iniciatives Emprenedores de la Forma-
ció Professional, que es van celebrar a la Seu 
d’Urgell. 
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SPD MAKER, FINALISTA AL PREMI INNOVAFP
El sistema desenvolupat per omplir blísters 
creat per alumnes de Mecànica va ser finalis-
ta als premis InnovaFP (Premi Bankia), a la 
Jornada de cloenda dels Programes InnovaFP 
i Xarxa d’Emprenedoria, que es va celebrar a 
l’Escola de Treball de Lleida. 

SHARE THE LIGHT, FINALISTA ALS PREMIS 
BLANQUERNA IMPULSA

El projecte de voluntariat de l’escola va que-
dar primer finalista en l’àmbit de la salut dels 
Premis Blanquerna Impulsa organitzats per la 
Universitat Ramon Llull. El certamen premia 
accions per a un desenvolupament sostenible. 

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI COWORKING
L’escola ha inaugurat un espai de coworking 
dirigit als antics alumnes que vulguin portar 
a terme els seus projectes i posar en pràctica 
les seves idees. La presentació va comptar amb 
la presència d’alguns representants d’institu-
cions educatives. 

CONFIRMACIONS D’ALUMNES
Set alumnes de l’escola que participen a l’MJS 
es van confirmar al santuari de Maria Auxilia-
dora acompanyats per diversos membres de la 
comunitat educativa, padrines i padrins, fami-
liars i amics. La celebració va estar presidida 
pel Bisbe Auxiliar, Monsenyor Sergi Gordo. 
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CONSTRUCCIÓ D’UN GALLINER A CITY OF JOY
L’expedició Share the Light ha fet realitat la 
construcció d’un galliner a City of Joy que per-
metrà a les nenes de la casa d’acollida una mi-
llora de la seva alimentació, augmentant les 
proteïnes diàries.  

BONS RESULTATS EN EL BATXILLERAT 
INTERNACIONAL

El 86,4% dels alumnes de la primera promoció de 
Batxillerat Internacional van obtenir el Programa 
del Diploma amb una taxa d’aprovats superior a 
la mitjana internacional i per sobre del percen-
tatge d’aprovats d’Espanya en els darrers anys.

Juliol 2018

ESTUDIANTS D’IB A SILICON VALLEY
Les tres estudiants de Batxillerat Internacional 
i la tutora del projecte Green Breath, guanyador 
del Repte Emprèn, van gaudir d’una setmana a 
Silicon Valley. L’equip va conèixer les empreses 
i universitats més innovadores: Google, la Uni-
versitat d’Standford, Netflix, etc. 

CASAL D’ESTIU
Un estiu més, l’escola ha organitzat el Casal 
d’Estiu, dirigit a infants i adolescents fills de 
professors i personal del PAS. Durant el mes de 
juny i juliol es van fer tallers, activitats esporti-
ves i activitats manuals. 
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La comunitat educativa:

REVISTA
DE PREMSA

Amb el foment de la innovació educativa i de 
l’emprenedoria als nostres alumnes, els mitjans de 
comunicació van publicar diferents reportatges, 
entrevistes i articles dels projectes dels estudiants 
del centre i de les activitats de l’escola. 

Green Breath, una polsera que detecta la contamina-
ció i que està desenvolupada per estudiants de Bat- 
xillerat Internacional, va ser guanyadora del Repte 
Emprèn. TVE, RAC1, El Mundo, Europa Press o Ràdio 
4 són alguns dels mitjans de comunicació que es van 
fer ressò d’aquest projecte innovador. Una altra idea 
desenvolupada per alumnes de Batxillerat i que tam-
bé va participar al concurs organitzat per l’Obra So-
cial de La Caixa és Take This Way, una aplicació per 
a smartphones que permet pagar el transport públic 
online. La Vanguardia, ABC, Betevé o Cadena Ser 
van ser alguns dels mitjans que van entrevistar les 
alumnes que van desenvolupar aquesta pionera APP.

La Vanguardia i El Economista són alguns dels 
mitjans que van publicar el projecte desenvolupat 
pels estudiants de Mecànica de grau Superior. SPD 

Maker és un sistema que omple automàticament 
els blísters amb medicaments per a malalts crònics 
amb l’objectiu de millorar la seguretat en el procés. 

A més dels projectes que han portat a terme els 
alumnes, des de l’escola hem organitzat diferents 
activitats, com la jornada sobre el paper de la dona 
al món tecnològic i un taller d’Aprenentatge Basat 
en Projectes que va ser notícia a La Vanguardia, 
Educación 3.0 i El Economista. Betevé va publicar 
un reportatge de la cursa The Bosco Run, que orga-
nitza anualment Salesians Sarrià. 

El Periódico va publicar una entrevista a un dels es-
tudiants de l’escola que va viatjar a Zàmbia dins del 
projecte solidari Share the Light. 
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Descarrega el dossier 
de premsa de Salesians

ACCEDIR AL DOSSIER DE PREMSA>

https://www.salesianssarria.com/ca/actualitat/mitjans
https://www.salesianssarria.com/ca/actualitat/mitjans
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La comunitat educativa:

L’EQUIP HUMÀ
DE SALESIANS

El nostre equip humà està integrat per 
professionals amb diferents perfils que 
ens permeten oferir una educació de 
qualitat i acompanyar els alumnes durant 
els seus anys de formació.

Ser un equip proper a l’alumne i també a la seva família és un 
dels objectius de l’escola. Per això, tots els grups reben una ac-
ció tutorial i una docència personalitzada que ens permeten 
adaptar-nos a cada estudiant i facilitar-li el treball al llarg del 
curs escolar, una tasca que desenvolupa el nostre equip de pro-
fessors, juntament amb el personal del Servei d’Assessorament 
Psicopedagògic. 

Curs rere curs treballem per promoure els valors i les competèn-
cies professionals dels nostres estudiants, per preparar-los per 
al futur i que tinguin una bona inserció laboral. Per això, el nos-
tre professorat potencia àrees com la innovació i l’emprenedo-
ria a través de diferents programes i activitats al llarg del curs.

L’equip humà de Salesians Sarrià també està integrat pel per-
sonal d’administració i serveis, que ajuda els alumnes i les fa-
mílies en els tràmits de matriculació, participació en les dife-
rents activitats, assistència, etc. 
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Equip directiu

ADMINISTRADOR

Vicenç Sánchez

CAP D’ESTUDIS FP GM

Eloy González

CAP D’ESTUDIS FP GS

Josep Cartañà
DIRECTOR TITULAR

José Abascal

CAP D’ESTUDIS BATXILLERAT

Carlos Escriche
SOTSDIRECTOR

Francisco Álamo

CAP DE PASTORAL

Rafael Rodríguez

CAP DEL SAPP

Marta Pujol

Batxillerat

CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

Rosanna Almela (cap)
José Abascal
Agustín de Andrés
Josep Anguera
Arantxa Berganzo
Agustí Carrillo
Sebastián Castro
Marc Dalmases
Meritxell De la Orden
Ana Durán
Saoia Escobar

Míriam Fernández
Carlos Iván Hernández
Rubèn Intente
Arturo Jiménez
Montse Llorens 
Juanjo Moreno
Lurdes Nieto
Elisenda Pont
Mª Àngels Pueyo
Mireia Solé
Glòria Tascón

Matilde Martín (cap)
Dolors Aboy
Isabel Arnal 
Arantxa Berganzo
Laura Chao
Dani Cruz
Eduardo De Toro
Alfons Escobosa 
Julia Ferrández 

Javier Gómez
Eugeni González
Marta Jiménez
José Juan 
Rosa Martínez-Márquez
Miquel Pera
Ángeles Redón
Rafa Rodríguez 
Carina Rubio

Carlos Escriche (cap) 
Julia Ferrández
Javier Gómez
José Juan 
Ángeles Redón

CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOLOGIA
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Electricitat/Electrònica

Departament Mixt

Núria Gallinat (cap) 
Paco Álamo
Ofèlia Arana 
Xavier Bassons
Plàcid Béjar
Katharina Brüning 

Marta Carrete
Sebastián Castro
Cristina Coma
Daniel Cruz
Ana Durán
María José Fernández

Xavier Fernández 
Francesc Folch
M. José Gallardo
Miquel Jordi García 
Javier Gómez
Román González 

Ramon Guàrdia
José Manuel Martínez 
Judith Mundet
Joan Nogués 
Susanna Pedrosa
Marta Pujol

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

Lluis Vilaplana (cap) 
Josep Mª Capdevila (adjunt) 
Óscar Aguilera 
Joan Aguilera
Juan Carlos Alonso 

Oriol Argany
Jordi Castells 
Luis Colado 
Oriol Collell
Marc Dalmases 

Eloy González
David Martínez 
Félix Moreno
Javier Rodríguez
Carlos Salinas 

Joan Samarra
Josep Mª Serra 
Dani Serra 
Ferran Sesé 
Pep Vela 

Toni ZafraOriol Argany
Jordi Castells 
Luis Colado 
Oriol Collell

Marc Dalmases 
Eloy González
David Martínez 
Félix Moreno

Javier Rodríguez
Carlos Salinas 
Joan Samarra
Josep Mª Serra 

Dani Serra 
Ferran Sesé 
Pep Vela 
Toni Zafra
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Mecànica / Automoció

Ricardo Gámez (cap) 
Jose Manuel Alcántara (adjunt)
Xavier Bassons
Miguel Ángel Buendía
Eduard Calduch

Informàtica

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

Sergi Carreras
Jordi Castells 
Laura Domingo
Josep Gutiérrez

Raúl López 
Jordi Molinero
Marc Morales
Vanessa Moreno 

Xavier París
Carlos Salinas
José Luis Sánchez 
Dani Serra

Josep Solé 
Jordi Teixidor
Begonya Vicente 
Ramon Voces

Josep Cartañà
Carles del Àguila 
Raúl Fernández 
Pau Giralt

Pasqual Giralt 
Alberto Gómez
Eduard Gómez
Javier Gomez

David Gonzalo
Francesc Monzonís 
Àngel Nicolau
Narcís Oller 

Jorge Carlos Pellitero 
Rafael Ríos 
Miquel Sánchez 
Rafael Val
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Remei Barderi

Administració i Serveis

SECRETARIA

ESCOLA EMPRESA

SECRETÀRIA DE 
DIRECCIÓ

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

Raúl López (cap) 
Maite Fontana 
Jordi Ribes
Susana Sánchez

RELACIONS 
INTERNACIONALS
Laura Ramírez

BIBLIOTECA

CONSERGERIA

Remei Barderi

Macarena Arroyo 
Ciano Carnero
Francesc Pagés 
Maite Quera

QUALITAT
David Martínez

TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ (TIC)

ASSESSOR TAC

MANTENIMENT

Josep Gutiérrez

Juan Carlos Martínez (cap)
Ciano Carnero 
Iván Romero

José María Moyano (coordinador)
Carlos Franco 

ADMINISTRACIÓ

COMUNICACIÓ 
I PROMOCIÓ
Silvia Osorio 
Mónica Serrano

Vicenç Sánchez (cap) 
Francesc Cruz
Cristina Reguera

Servei Assessorament Psicopedagògic
Marta Pujol (cap) Cristina Tudela Elisenda Pont Serra

Remei Barderi
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DIRECTOR 
(PRESIDENT DEL 
CONSELL)

REPRESENTANTS 
DELS PROFESSORS 

REPRESENTANTS DELS 
PARES D’ALUMNES 

REPRESENTANTS DEL P. 
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

REPRESENTANTS 
DEL TITULAR

José Abascal

José María Moyano

Francisco Álamo
Vicenç Sánchez
Joaquim Marsan

Antonio Zafra
Josep Gutiérrez
Miguel Ángel Buendía
Agustí Carrillo

Montserrat Busto
Jordi Monlloch
Maria Aránzazu Suau
Maria Elvira Olarte

REPRESENTANTS 
DELS ALUMNES
Aran Gascón
Mario Venegas 

Pastoral i monitors MJS

PASTORAL
Rafa Rodríguez (cap) 
Ana Durán
Joan Nogués 
Toni Zafra

Verónica Collado 
Paula García

Natalia Gijón
Anna Vidal

MONITORS DE LA MOGUDA JUVENIL DE 
SALESIANS DE SARRIÀ (MJS)

Consell escolar del centre
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La comunitat educativa:

CURSOS
2018/2019

El centre acull durant el curs 2018-2019 més 
de 1.650 alumnes d’estudis postobligatoris. 
Tots ells ens ajuden a conèixer quines són les 
necessitats formatives actuals i també a aprendre 
conjuntament en un entorn educatiu respectuós.  

Aquest curs 2018-2019 a Salesians Sarrià tenim 59 grups repartits en els es-
tudis de Batxillerat, Batxillerat Internacional, cicles formatius de grau Mitjà i 
grau Superior i estudis de PFI. Durant tot aquest recorregut, l’alumne compta 
amb el su port del seu tutor juntament amb tots els professors que col·laboren 
en el procés d’ensenyament-aprenentatge i l’acompanyament personal en el 
creixement dels joves.

Vols descarregar-te la 
fotografia del teu grup 

en alta resolució?

DESCARREGA-LA AQUÍ >

https://photos.google.com/share/AF1QipM7KwyZ0aywIbQJQLft-1WGQ2ID1yw6DHLzooyGUk7gAZeXhTOMcmOD-u9yl5W4Ag?key=SHpBUDZfUE9VOU5ELXhEWnA4dGVUQ2tmRHk0TEN3
https://photos.google.com/share/AF1QipM7KwyZ0aywIbQJQLft-1WGQ2ID1yw6DHLzooyGUk7gAZeXhTOMcmOD-u9yl5W4Ag?key=SHpBUDZfUE9VOU5ELXhEWnA4dGVUQ2tmRHk0TEN3
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B1A
Batxillerat Tecnològic

B1C
Batxillerat Ciències de la Salut

B1E
Batxillerat Ciències Socials

B1B
Batxillerat Tecnològic / Ciències de la Salut

B1D
Batxillerat Científic / Ciències de la Salut

B1F
Batxillerat Ciències Socials / Humanístic / Artístic
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IB1A 
Batxillerat Internacional

IB1C 
Batxillerat Internacional

B2B
Batxillerat Tecnològic

IB1B 
Batxillerat Internacional

B2A
Batxillerat Tecnològic

B2C
Batxillerat Ciències de la Salut
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B2F
Batxillerat Ciències Socials / Humanístic

IB2B
Batxillerat Internacional

IB2A
Batxillerat Internacional

M1TC
1r Curs de CFGM Instal·lacions de 
telecomunicacions 

B2D
Batxillerat Científic / Ciències de la Salut

B2E
Batxillerat Ciències Socials
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M1IE
Curs de CFGM Instal·lacions elèctriques 
i automàtiques 

M1AU1  
1r Curs de CFGM Electromecànica de 
vehicles automòbils

M1IN1
1r Curs de CFGM Sistemes microinformàtics 
i xarxes 

M1MC
1r Curs de CFGM Mecanització 

M1AU2
1r Curs de CFGM Electromecànica de 
vehicles automòbils 

M1IN2 
1r Curs de CFGM Sistemes microinformàtics 
i xarxes 
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M1AG
1r Curs de CFGM Preimpressió digital 

M2TC
2n Curs de CFGM Instal·lacions de 
telecomunicacions

M1AD 
1r curs de CFGM Atenció a persones en 
situació de dependència 

M2IE
2n Curs de CFGM Instal·lacions elèctriques 
i automàtiques 

M1IN3
1r Curs de CFGM Sistemes microinformàtics 
i xarxes 

M1GA
1r Curs de CFGM Gestió administrativa 
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M2MC 
2n Curs de CFGM Mecanització 

M2AU2  
2n Curs de CFGM Electromecànica 
de vehicles automòbils 

M2IN2
2n Curs de CFGM Sistemes microinformàtics 
i xarxes

M2AU1
2n curs de CFGM Electromecànica 
de vehicles automòbils 

M2IN1 
2n Curs de CFGM Sistemes microinformàtics 
i xarxes 

M2IN3 
2n Curs de CFGM Sistemes microinformàtics 
i xarxes 
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M2AD
2n Curs de CFGM Atenció a persones en 
situació de dependència

P1AU
Auxiliar de reparació i manteniment 
de vehicles lleugers

P1EL 
Auxiliar en operacions de muntatge 
d’instal·lacions electrotècniques en edificis

S1TC
1r curs de CFGS Sistemes de telecomunicació 
i informàtics 

M2GA
2n Curs de CFGM Gestió administrativa 

M2AG
2n Curs de CFGM Preimpressió digital  
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S1AR 
1r Curs de CFGS Automatització i 
robòtica industrial 

S1PM 
1r curs de CFGS Programació de la producció 
en fabricació mecànica 

S1AM
1r curs de CFGS Desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma 

S1ER
1r Curs de CFGS Energies renovables  

S1DM 
1r Curs de CFGS Disseny en fabricació mecànica 

S1SX 
1r curs de CFGS Administració de 
sistemes informàtics en xarxa 
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S2TC 
2n curs de CFGS Sistemes de 
telecomunicació i informàtics

S2ER
2n curs de CFGS Energies renovables 

S2AR 
2n curs de CFGS Automatització i 
robòtica industrial 

S2PM
2n curs de CFGS Programació de la producció 
en fabricació mecànica 

S1AG 
1r curs de CFGS Disseny i edició de 
publicacions impreses i multimèdia  

S1AF 
1r curs de CFGS Administració i finances  
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S2DM 
2n curs de CFGS Disseny en fabricació mecànica

S2SX 
2n curs de CFGS Administració de sistemes 
informàtics en xarxa 

S2AF
2n curs de CFGS Administració i finances

S2AM 
2n curs de CFGS Desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma

S2AG 
2n curs de CFGS Disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia  
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JORNADA 
DE PORTES 
OBERTES

24 de febrer 
i 6 d’abril

Batxillerat  •  Batxillerat Internacional

Cicles de grau Mitjà  •  Cicles de grau Superior

PFI  •  Formació contínua

US HI ESPEREM!

SALESIANS SARRIÀ
Pg. Sant Joan Bosco, 42 08017 Barcelona Tel. 932 031 100

www.salesianssarria.com

MÉS INFORMACIÓ AQUÍ >

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


MEMÒRIA
D’ACTIVITAT
Curs 2018-2019

SALESIANS SARRIÀ

Passeig Sant Joan Bosco, 42
08017 - Barcelona
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salesians.sarria@salesians.cat
www.salesianssarria.com
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