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

Fax 93 280 01 30

1 Calendari final del curs 2021 - 2022

DATA
24 de maig
Del 25 al 31 de maig
31 de maig

CICLES FORMATIUS
Fi termini presentació exempcions FCT
Preinscripcions oficials CFGS
Presentació projectes (16:00 a 18:30) i fi de la 1a
convocatòria

1 de juny

Comiat GS

9 de juny

Lliurament i reclamació de notes 1a convocatòria
GS de 15:30 a 17:30

9 al 17 de juny
22 de juny
A partir de la 1a setmana de
juliol
14 de setembre
Inici del curs 2022-2023

2a convocatòria de GS
Lliurament i reclamació de notes 2a convocatòria i
4a convocatòria GS de 15:30 a 16:30
Tramitació títol Grau Superior
Tancament de la documentació i realització de la
FCT (curs 2021-2022)
consultar web
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2 Informacions de Secretaria. Final del curs 2021 - 2022
MATRÍCULACIÓ (Alumnes que passen de curs o 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.- Confirmació i revisió de les dades personals:
Es farà mitjançant una aplicació informàtica. Les famílies rebran un correu amb l’enllaç
de l’aplicació des d’on efectuar la confirmació de la plaça o la no continuïtat al
centre pel curs 2022-2023 i la modificació de les dades personals, si s’escau.
Per d’altra banda, per actualitzar, si convé, el full de Domiciliació bancària caldrà enviar
un correu a comptabilitat@sarria.salesians.cat .
2.- Abonar l’aportació inicial:
A través del càrrec bancari, que es lliurarà al mes de juny, per la quantitat de 164 €, 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 a l’aplicació i al propi tutor/a a fi i efecte d’evitar aquest càrrec.
COMENÇAMENT DEL CURS 22-23
En www.salesianssarria.com trobareu la informació del dia i l’horari de l’inici de curs.
LLIBRES i MATERIAL
A la nostra pàgina web www.salesianssarria.com es podrà trobar el llistat i llocs on podreu
adquirir-los.
L’alumne rebrà al començament de curs l’Agenda Escolar (Guia de l’estudiant de Salesians
de Sarrià).
SOL·LICITUD DE BEQUES D'AJUDA A L'ESTUDI.
Són beques convocades pel Ministerio de Educación, per a estudiants que el curs 2022-23
cursin ensenyaments postobligatoris, universitaris i no universitaris. Es podran sol·licitar
des de la plana web https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2022.html a partir del 30 de març fins
al 12 de maig de 2022.
MENSUALITATS
Grau Superior Segon curs:
Es lliurarà un rebut mensual de 236,67 €, amb un total de 9 aportacions en el curs.
HORARI DE SECRETARIA DURANT L'ESTIU
Restarà oberta fins al 23 de juliol, matins de 10:00 a 14:00 i les tardes de dimarts i dijous
de 15:00 a 17:00. Al setembre, fins al dia 7, continuarà també amb aquest horari.
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3 Serveis del Dept. d’Escola – Empresa
3.1

Borsa de treball

L’escola posa a disposició d’alumnes 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 serà 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’alumne.
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.

3.2

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 alumnes 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/cataleg-cursos

ENLLAÇ Escola-Empresa
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3.3

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).
A l’enllaç https://espaiescola.salesianssarria.com/formularis/tpv/idiomes/curs-estiu/ es
podrà consultar tota aquesta informació actualitzada. Els cursos es realitzaran en funció de
la demanada d’alumnes.
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