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1 Calendari final del curs 2021 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA CICLES FORMATIUS 
20 de maig Fi termini presentació exempcions FCT 

Del 02 al 13 de maig Preinscripcions oficials PFI 
Del 20 al 26 d’abril (alumnat amb 

continuïtat ESO) 
Del 17 al 23 de maig (resta 

alumnat) 
Preinscripcions oficials CFGM 

Del 25 al 31 de maig Preinscripcions oficials CFGS 
  

31 de maig Presentació projectes, Fi classes GM i Darrera 
tutoria  

1 de juny Comiat M2  
1 de juny Fi 1a convocatòria 
6 de juny Fi classes P1AU i comiat 

28 de juny Fi classes P1EL i comiat 
10 de juny Lliurament  i reclamació de notes 1a convocatòria 

GM-PFI de 8h a 10h 
13 de juny Butlletins de notes 1a convocatòria 

2 al 17 de juny 2a convocatòria i 4a convocatòria de GM 
22 de juny Lliurament  i reclamació de notes  2a convocatòria i 

4a convocatòria GM de 8h a 10h 
27 de juny Butlletins de notes 2a i 4a convocatòria 

A partir de la 1a setmana de 
juliol 

Tramitació títol Grau Superior (petició per correu 
electrònic a la secretaria escolar) 

A partir de la 1a setmana de 
juliol 

Tramitació títol Grau Mitjà (petició per correu 
electrònic a la secretaria escolar) 

14 de setembre  Tancament de la documentació i realització de la 
FCT (curs 2021-2022) 

consultar web 
 

 Inici del curs 2022-2023 
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2 Informacions de Secretaria final del curs 2021 - 2022 
 
 
MATRÍCULACIÓ  (Només alumnes que repeteixen) 
 
El procés s’efectuarà de forma automàtica (sense haver de passar per secretaria) 
De tota manera, s’hauran de complimentar aquests passos: 
 
1.  Confirmar la matrícula a tutor/a i coordinador 
 
2.  Abonar la quantitat de 164 € a través del càrrec bancari que es farà al mes de juny/juliol 
en concepte de Reserva de plaça i aportació inicial.  
Si algun alumne prengués la decisió de no continuar al Centre el curs vinent, haurà de 
comunicar-ho, el més aviat possible, al propi tutor/a a fi i efecte d’evitar aquest càrrec. 

 
COMENÇAMENT DEL CURS 2022-2023 
 
En www.salesianssarria.com  trobareu la informació del dia i l’horari de l’inici de curs. 
 
DATES A RECORDAR: 

 
• Del 20 al 26 de maig: Preinscripció Batxillerat 
• Del 17 al 23 de maig: Preinscripció Cicles Grau Mitjà. 
• Del 25 al 31 de maig: Preinscripció Cicles Grau Superior. 
• Certificacions d’estudis per a feina o d’altres, a partir de la primera setmana 

de juliol, 
- fent la petició per correu electrònic a tramits.sarria@salesians.cat . 
- es donarà resposta amb la certificació en 48-72 hores 
- un cop es rebi la certificació, si es necessita l’original es demanarà cita prèvia a 

través de la pàgina web, per passar a recollir el document. 
 

TRAMITACIÓ  DEL TÍTOL (resguard)  
 
A partir de la primera setmana de juliol. El procediment consta dels següents passos: 
 

a) L’alumnat ha de fer la sol·licitud enviant un correu electrònic a 
secretaria@sarria.salesians.cat   
 

Observacions importants: 

- A l'assumpte del correu cal indicar: TRAMITACIÓ TÍTOL GRAU SUPERIOR M2__ 

(indicar el curs), i al cos del correu escriure la petició indicant nom cognoms i DNI de 
l'alumnat. 

- Si es té dret a algun tipus de rebaixa de la taxa (família nombrosa o monoparental, o grau 

de discapacitat), s’haurà d'incloure en la petició la imatge del carnet, corresponent 

escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones 

condicions de llegibilitat. 

http://www.salesianssarria.com/
mailto:tramits.sarria@salesians.cat
mailto:secretaria@sarria.salesians.cat
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- Taxes oficials: 67,60 euros / 33,80 euros Família Nombrosa o Monoparental / Quedaran 

exempts de pagament Família Nombrosa Especial o la Targeta acreditativa de Discapacitat 

de l’alumne (igual o superior al 33%) 

 

b) Secretaria respondrà amb un correu ajuntant un imprès amb un codi de barres. 

Caldrà fer el pagament en un caixer de La Caixa en pocs dies (tingueu present 

que l'imprès caduca). 
c) A continuació es demanarà cita prèvia a la secretaria del centre, mitjançant la plana 

web de l'escola, per tal de lliurar la documentació per a la tramitació: imprès, 

comprovant de pagament i DNI de l'alumne. 

d) Personal de secretaria revisarà les dades, registrarà la sol·licitud del títol i  lliurarà a 
l'alumne el resguard del títol. 

 

Important: 

- Aquest tràmit és imprescindible per poder matricular-se als cicles formatius de grau 

superior o d’altres estudis oficials. 

- És responsabilitat de l'alumnat sol·licitar la tramitació del títol. 

- Aquesta sol·licitud i tramitació l'ha de fer el mateix interessat, o els seus pares/tutors 

legals.  

En la tramitació, l’alumnat haurà de portar a secretaria i el seu DNI original. Si es delega la 

tramitació en secretaria a una persona que sigui el seu pare/mare/tutor legal, haurà de 

portar una autorització signada i una fotocòpia del DNI de l’alumne. 

- El resguard té els mateixos efectes legals que el títol. És important conservar-lo, ja que 

s'haurà de presentar quan secretaria avisi a l'interessat que pot passar a retirar el títol (al 

cap d'uns mesos). 

 - Qui no  tramiti el títol els primers dies de juliol, haurà d’esperar al mes de setembre.  
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3 Sortides acadèmiques des dels Cicles de Grau Mitjà   
 
 

Possibilitats: 
Grau Superior 
Directament amb el títol GM: al juny i en funció de les places vacants. 
Altre cicle Grau Mitjà (aplicant el sistema de convalidacions pertinent) 
Batxillerat (qualsevol modalitat) 

 
 
4 Accés Grau Superior 
 
 
ALTERNATIVES: 
 
La nova normativa permet que un alumne pugui accedir a GS directament, sense prova ni 
curs d’accés. Amb determinades condicions, però: 

 
Poden participar a la preinscripció del 25 al 31 de maig, seguint aquesta prioritat, ja 
que les places de GS s’han de repartir seguint el següent criteri d’assignació: 

• 60 % per als alumnat provinent del batxillerat 
• 20 % per als del GM 
• 20 % per als de la prova d’accés.  

 
Les places assignades a les persones amb títol de tècnic de GM, segueixen el següent 
criteri de prioritat: 

• Per procedència de la mateixa família professional (veure quadre següent 
plana) 

• Ordenades per la qualificació obtinguda 
 

Plana consulta: 
 https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/ 
 

Hi ha 3 vies per accedir a les places a cicles formatius: 

1. Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places als 
alumnes que arriben per aquesta via. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les 
modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui escollir. Un 
cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels 
estudis. 

2. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d'arts plàstiques i 
disseny: es reserven un 20 % de les places als alumnes que arriben per aquesta 
via. Les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:  

• En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà 
de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeix d'una 
família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals del 
cicle de grau mitjà cursat i del cicle de grau superior a què volen 
accedir. 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/equivalencies-convalidacions/
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• En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà 
de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una 
família professional no afí. 

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la 
qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d'arts 
plàstiques i disseny. 

3. Via prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres 
titulacions que permeten l'accés: 

Es reserven als alumnes que arriben per aquesta via el 20 % de les places. 
Dins d'aquesta via, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana 
del curs o de la prova d'accés. 

En tots els casos, per desfer situacions d'empat, s'aplica el resultat del sorteig. Si per 
alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les 
vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional. 

 
IMPORTANT: l’alumnat que hagi de recuperar en la segona convocatòria, podrà 
aportar la qualificació a l’aplicació del Departament d’Educació del 23 al 29 de 
juny (2a convocatòria) 

 
Famílies professionals a efectes del pas de GM a GS Opcions 

A B C 

Activitats físiques i esportives - X - 

Administració i gestió - - X 

Agrària - X - 

Arts gràfiques X - - 

Comerç i màrqueting - - X 

Edificació i obra civil X - - 

Electricitat i electrònica X - - 

Energia i aigua X - - 

Fabricació mecànica X - - 

Fusta, moble i suro X - - 

Hoteleria i turisme - - X 

Imatge i so X - - 

Imatge personal - X - 

Indústries alimentàries - X - 

Indústries extractives X - - 
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Informàtica i comunicacions X - X 

Instal·lació i manteniment X - - 

Maritimopesquera X - - 

Química - X - 

Sanitat - X - 

Seguretat i medi ambient - X X 

Serveis socioculturals a la comunitat - X X 

Tèxtil, confecció i pell X - - 

Transport i manteniment de vehicles X - - 

Vidre i ceràmica X - - 

Prevenció de riscos professionals X X X 
  

 
 
 

5 Serveis del Dept. d’Escola – Empresa 
 
5.1 Borsa de treball 
 
L’escola posa a disposició d’alumnat i d’antics alumnes el servei de Borsa de Treball que 
gestiona totes les ofertes laborals que arriben a l’escola gràcies a convenis establerts amb 
les empreses. 
 
Amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés s’ha creat un entorn de Borsa de Treball, integrat dins  
del mateix portal ALUMNI. Aquest servei actualment és de pagament, tenint un cost de 25€ 
per una estada de dos anys.  El pagament es fa mitjançant targeta. La informació està 
disponible a l’enllaç https://www.salesianssarria.com/ca/borsa  
 
Aquest portal permet actualitzar dades de contacte i curriculars. Des de l’escola es fan els 
enviaments dels currículums a les ofertes que més s’adeqüen al perfil professional de 
l’alumnat.  
 
Dins del servei s’ofereix informació sobre possibles formacions complementàries que li 
poden ser del seu interès en funció de la seva situació laboral, així com orientació a l’hora 
de treballar el currículum, habilitats personals i opcions per completar el perfil professional. 
 
5.2 Formació contínua – Certificats de professionalitat 
 
Conscients de la importància de la formació al llarg de tota la vida, l’escola ofereix cursos 
de formació ocupacional i contínua. Molts d’aquests són totalment subvencionats a fi 
què l’alumnat i antics alumnes, puguin completar la seva formació com a professionals o 
reciclar-se en les noves tecnologies o mètodes de treball en constant evolució dins de cada 
sector. 
 

https://www.salesianssarria.com/ca/borsa
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https://www.salesianssarria.com/ca/cataleg-cursos 
 

 
 

https://www.salesianssarria.com/ca/cursos-subvencionats-treballadors-autonoms 
 

 
 

https://www.salesianssarria.com/ca/cursos-soc-aturats  
 

https://www.salesianssarria.com/ca/cataleg-cursos
https://www.salesianssarria.com/ca/cursos-subvencionats-treballadors-autonoms
https://www.salesianssarria.com/ca/cursos-soc-aturats
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5.3 Cursos d’idiomes estiu 2022 
 
Salesians Sarrià amplia l’oferta formativa d’idiomes durant l’estiu amb l’objectiu de millorar 
les competències lingüístiques dels nostres alumnes.  

 
Cursos d’idiomes intensius d’anglès (A2, B1, B2). 
 

 

Durada 42  hores  Titulació Certificat Salesians de Sarrià 

Data inici  27-06-22 Data final 14-07-22 

Preu 

 
 
230 euros Horaris 

 
 
9:00h a 12:30h 

 
 

Continguts  
 
 

L’objectiu del curs és millorar la competència lingüística de l’alumne, pel que fa a la recepció, interacció i 

producció de la llengua.  

 

 

Nivells 
 

Nivell de A2, B1 I/O B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. 
 

 

Grups 
 

Mínim de 10 alumnes per grup 
 

 
 
Inscripció 
 

https://espaiescola.salesianssarria.com/formularis/tpv/idiomes/curs-estiu/  

  

Fins 31 de maig 2022 

 
Pagament 
Un cop acabat el procés d’inscripció al curs, us enviarem un email amb el link per 

formalitzar el pagament. 

 

 

Per a més informació, podeu enviar un email a idiomes@sarria.salesians.cat o trucar a 

l’escola al 93 203 11 00 preguntant per Relacions Internacionals. 

 
 

https://espaiescola.salesianssarria.com/formularis/tpv/idiomes/curs-estiu/
mailto:idiomes@sarria.salesians.cat


2122_TUM2 Fulleto_Informacions final de curs_v040522 10 / 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salesians Sarrià 

Passeig Sant Joan Bosco, 42 • 08017 Barcelona • Tel. 93 203 11 00 • Fax 93 280 01 30 

www.salesianssarria.com • email: salesians.sarria@salesians.cat 

 


	1 Calendari final del curs 2021 - 2022
	2 Informacions de Secretaria final del curs 2021 - 2022
	3 Sortides acadèmiques des dels Cicles de Grau Mitjà
	4 Accés Grau Superior
	ALTERNATIVES:

	5 Serveis del Dept. d’Escola – Empresa
	5.1 Borsa de treball
	5.2 Formació contínua – Certificats de professionalitat
	5.3 Cursos d’idiomes estiu 2022


