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

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

2a convocatòria de GS
Lliurament i reclamació de notes 2a convocatòria i 4a
convocatòria GS de 15:30 a 16:30

A partir de la 1a setmana de
Tramitació títol Grau Superior
juliol
14 de setembre
Inici del curs 2022-2023

Tancament de la documentació i realització de la FCT (curs
2021-2022)
consultar web
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2. Sortides acadèmiques
Altre cicle formatiu

Preinscripció
cicles GS
2022-2023

-

Dates: del 25 al 31 de maig

-

Lloc: per internet https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grausuperior/inici/
Informació sobre altres cicles formatius:



Beques
2022-23

Web Generalitat de Catalunya:
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/

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.

La universitat
PAU 2022
(selectivitat)

-

Dates preinscripció a les PAU: del 16 al 31 de maig.
ENLLAÇ preinscripció PAU

-

Dates de les PAU: del 14, 15 i 16 de juny
Calendari PAU

-

Trobareu la informació bàsica en aquest ENLLAÇ

-

Es farà per internet a l’adreça:
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

-

Dates preinscripció
Del 7 de juny a l’1 de juliol https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/datesclaus-preinscripcio/

Preinscripció
i matrícula
universitària
2022-23

-

Documents que cal lliurar
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/preinscriute/documentaciolliurar/
Certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu cursat, emès pel
centre acadèmic corresponent, amb 3 decimals, signat per la cap de
secretaria i el director i amb el segell del centre.
Mirar les dates en l’apartat 3.

-

Assignació de places.
Es farà pública el 13 de juliol

-

Matrícula
Matrícula assignats en 1a preferència: a partir del 15 al 20 de juliol

2122 TUS2 Llibre Informacions final de curs

Pàgina 3 de 8

Informacions final de cicle Grau Superior 2n curs

3. Informacions de Secretaria. Final del curs 2021 - 22
Dates a recordar:
Preinscripció oficial Cicles Grau Superior: del 25 al 31 de maig
Certificacions per a la universitat, feina o d’altres.
-

A partir del 14 juny: aprovats en la 1a convocatòria.

-

A partir del 27 de juny: aprovats en la 2a convocatòria.
. 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 original, es demanarà cita prèvia a
través de la pàgina web, per venir a recollir el document.

Tramitació del títol (resguard) del Cicle
A partir de la primera setmana de juliol. El procediment consta dels següents passos:
a) L’alumne 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 S2__ (indicar el
curs), i al cos del correu escriure la petició indicant nom cognoms i DNI de l'alumne.
- 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.
- Taxes oficials: 75,70 euros / 37,85 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.
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Important:

- Aquest tràmit és imprescindible per poder matricular-se a estudis universitaris, als cicles
formatius de grau superior o d’altres estudis oficials.
- És responsabilitat de l'alumne sol·licitar la tramitació del títol.
- Aquesta sol·licitud i tramitació l'ha de fer el mateix interessat:


En la tramitació, l’alumne haurà de portar a secretaria el full de pagament de les taxes i
el seu DNI original.



Si es delega la tramitació en secretaria a una persona, haurà de portar una autorització
signada i una fotocòpia del DNI de l’alumne, a més del full de pagament de les taxes.

- 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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4. Sortides professionals
TREBALLADOR





http://www.sepe.es/ (Servicio Público de Empleo Estatal)
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/ (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection (Portal Europeu de la mobilitat
professional)
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19933/acces
-a-les-ofertes-de-feina.do (Ofertes de feina de Barcelona Activa)
Informació sobre recerca de cursos, feina, reconeixement de títols a nivell europeu.
- Empreses de treball temporal. Es pot contactar amb qualsevol delegació i enviar el
currículum per correu electrònic.
- Borses de treball per Internet:

JOVENTUT - VOLUNTARIAT
Si ets jove, des de la Secretaria General de Joventut, al c/ Calàbria 147 et poden informar de
tots els recursos. http://jovecat.gencat.cat/ca/
Trobaràs informació relacionada amb: treball, educació, salut, solidaritat, cultura, economia,
habitatge, estades, intercanvis....

5. Serveis del Dept. d’Escola – Empresa
5.1 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. 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.
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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 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

5.3 Cursos d’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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6. Espai Coworking
L’escola posa a disposició dels alumnes que finalitzin a l’escola els seus estudis un
Espai Coworking on poder desenvolupar el seu projecte d'empresa o idea de negoci,
individualment o en equip. Un cop instal·lats, en funció de les idees que estiguin
desenvolupant, poden donar-se col·laboracions i sinèrgies entre els coworkers dels
diferents projectes.
En aquest espai, professionals emprenedors de diferents sectors comparteixen un
mateix lloc físic per desenvolupar els seus projectes de forma independent, però que
alhora permet la col·laboració i l’intercanvi d’idees, inquietuds, coneixement i projectes
entre els seus ocupants.
L’espai posa diferents elements a disposició d’aquests emprenedors en condicions molt
més econòmiques que si ho fessin de forma individual i en espais privats, però sobretot
són les persones les que li donen el fet diferencial. El coworking és molt més que un
espai, és una nova forma de treballar.

https://www.salesianssarria.com/coworking
coworking.sarria@salesians.cat
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