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La nostra escola: Presentació

Entrevista amb José Abascal: Director de Salesians Sarrià

EN TR EVI STA AMB JO S É ABASC AL

Director de
Salesians Sarrià

A Salesians Sarrià tenim una oferta formativa
postobligatòria que permet als alumnes escollir
els estudis adaptats al seu futur professional i a les
necessitats del mercat de treball.
Recentment, Salesians Sarrià ha rebut el
reconeixement de membre de la Xarxa d’Escoles
Associades de la UNESCO. Quin valor afegit dona
aquesta distinció a l’escola?
La UNESCO treballa sota els objectius de la ciència, la
cultura i l’educació sempre tenint en compte la pau, la
sostenibilitat, la internacionalització i la salut. Aquest
curs hem entrat a formar part de la Xarxa d’Escoles
Associades de la UNESCO que destaca la nostra feina, ja
que des del centre treballem per una formació basada en
els eixos que es fomenten des de la institució.
Es tracta d’un reconeixement que va més enllà de
l’àmbit acadèmic que potencia una educació basada en
uns valors i que, a la vegada, sigui més global.
Des d’aquest curs, formem part d’una xarxa de 10.000
institucions educatives en 181 països i tenim per objectiu
treballar conjuntament per la pau i el diàleg intercultural,
entre altres.
Un any després de la instal·lació de la coberta
verda, quina valoració fa d’aquest espai?
La valoració és molt positiva. La nova coberta verda té
un triple objectiu: el més important per a l’escola és
donar un espai de formació pràctica als alumnes del
Grau Superior d’Energies renovables, ja que ara disposen
d’una zona amb plaques fotovoltaiques per posar en
pràctica els coneixements adquirits a les aules. En segon
lloc, la coberta verda ha sigut la primera zona verda de
l’escola i ara el pati té un espai verd de gairebé 200m 2
que també és taller d’energies renovables.

El tercer objectiu és donar a Sarrià-Sant Gervasi una
nova zona de verda, i es tracta de la primera coberta
verda del districte guanyadora del concurs ‘Cobertes
Verdes’ organitzat per l’Ajuntament de Barcelona.

EL NOU CURS INICIAREM ELS ESTUDIS
DE GRAU SUPERIOR EN AUTOMOCIÓ
Una de les accions per potenciar la sostenibilitat a
l’escola va ser justament la creació de la coberta.
Quines accions futures teniu previstes?
Posteriorment a la instal·lació de la coberta, vam
plantar 5 arbres al pati superior de l’escola, una acció
que continuarem aquest curs amb la plantació de 5
nous arbres al pati de baix. Una de les altres iniciatives
que treballem és la possibilitat de fer un jardí vertical
o un mur metàl·lic que permeti disposar de plantes i
altres espècies vegetals. Per portar-ho a terme, estem
treballant amb l’Institut de Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida (IMPUQV) i amb l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA), per trobar la millor solució per aquest
espai de l’escola.
Una de les altres accions en matèria de sostenibilitat
que farem és la instal·lació d’uns carregadors per a
bicicletes i patinets elèctrics a l’escola. D’aquesta
manera, els alumnes, professors i membres del PAS
podran recarregar els seus vehicles a la mateixa escola.
Un pas més per fomentar la sostenibilitat i la mobilitat
no contaminant des de l’escola.
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formar-se a l’estranger o aquí. L’objectiu principal
d’aquests estudis és preparar als estudiants a tenir
una mentalitat internacional i que el dia demà puguin
moure’s per tot el món de forma autònoma.

TREBALLEM LA INTERNACIONALITZACIÓ
DELS ALUMNES DE BATXILLERAT I
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Quines són les principals competències que
adquireixen els estudiants treballant amb ABP i
Batxillerat cooperatiu?
Els alumnes aprenen a ser autònoms en l’aprenentatge i la
capacitat de treballar en equip, dues de les competències
bàsiques pel dia que iniciïn la seva carrera professional.
Amb aquestes aptituds adquirides, els estudiants tenen
millors capacitats per afrontar nous reptes i aconseguir
una resposta als problemes plantejats al llarg del curs.
D’aquesta manera, aprenen que el món no és individual i
que les persones s’han d’acostumar a treballar en equip
i amb gent desconeguda.

Com es treballa la internacionalització en l’àmbit
institucional i des dels diferents departaments
educatius?
Tant l’equip directiu com el professorat apostem per
obrir relacions amb escoles europees i ser presents a les
diferents activitats educatives relacionades amb l’FP i el
Batxillerat que es fan a l’estranger com: fòrums i visites
a escoles i, també, convidant als seus representants
a visitar el nostre centre. Durant el primer trimestre
d’aquest curs hem visitat Àustria a través del programa
Talents for Europe, quatre professors de l’escola van
visitar un campus d’FP Holandès i hem estat presents al
congrés de l’associació FP Europea que es va celebrar a
les Açores.
A més dels programes a l’estranger, quines accions
es fan per millorar l’aprenentatge de llengües?
A Salesians Sarrià treballem perquè els alumnes finalitzin
els seus estudis amb un bon nivell d’anglès. Per això,
oferim classes reforç d’anglès, francès i alemany.
Aquestes, tenen lloc al migdia i estan obertes a qualsevol
estudiant de la nostra escola que vulgui reforçar una
llengua estrangera.
L’objectiu és potenciar l’aprenentatge des d’una
òptica de llenguatge verbal i no tant des de la gramàtica
i ortografia, uns aspectes que ja treballen a les classes
obligatòries d’anglès dels seus estudis.
El Batxillerat Internacional s’ha consolidat com
una de les opcions d’estudis postobligatoris. ¿Què
ofereix als alumnes el programa del Diploma?
El Batxillerat Internacional permet als estudiants accedir
a universitats de més d’un centenar de països del
món sense haver de fer cap convalidació. La dimensió
internacional dependrà molt de cada alumne, de si vol

Salesians Sarrià és una escola que fomenta la
innovació a les aules. Quines són les metodologies
amb les quals es treballa?
A l’escola fomentem el treball en equip, per això als
estudis fomentem les metodologies de l’Aprenentatge
Basat en Projectes a l’FP i l’Aprenentatge Cooperatiu al
Batxillerat. Aquestes dues metodologies són beneficioses
pels alumnes perquè fomenten les competències
necessàries que demanen les empreses.

Quin és el compromís social de l’escola?
La vocació social és una de les línies estratègiques de
Salesians Sarrià. Per això, l’escola se segueix preocupant
per ser una institució solidària i treballem en dos
projectes de voluntariat: Share the Light i Repassem
Junts. Amb la posada en marxa d’aquests dos programes,
el que volem fomentar és la mentalitat de voluntariat i
l’esperit solidari dels alumnes.

El director, José Abascal, reunit amb el sotsdirector,
Francisco Álamo.

Entrevista amb José Abascal: Director de Salesians Sarrià

Quines activitats es promouen des de Salesians
Sarrià per a fomentar la internacionalització dels
alumnes?
A l’escola treballem la internacionalització amb els
alumnes de Batxillerat a través dels intercanvis. Aquest
curs 2019-2020 tindrem més de 80 places arreu d’Europa,
entre les quals, 25 estades a Dinamarca.
En canvi, als alumnes de Formació Professional
potenciem la internacionalització amb les pràctiques
formatives a l’estranger i aquest curs tenim previst
superar les 75 places. També treballem en projectes
comuns amb altres escoles, com per exemple un projecte
de fabricació d’una màquina que s’està fent des del
departament de mecànica amb sis escoles europees.

LA NOSTRA
ESCOLA
A Salesians Sarrià fomentem la sostenibilitat
dins i fora les aules amb accions específiques.
L’any 2019 vam estrenar la coberta verda, un
espai de gairebé 200m2, que es converteix en
el pulmó de del centre i que a més també
és una zona de treball per als alumnes de
Formació Professional.
A l’escola volem que els alumnes se sentin part de
la comunitat salesiana, per això hem desenvolupat
el Programa Educatiu Pastoral que segueix les
línies per aconseguir una educació integral de
la persona a través de les diferents activitats. A
més, fomentem la internacionalització a través
de diferents programes que ajuden a potenciar
el caràcter internacional dels estudiants i que
sàpiguen moure’s per un entorn cada vegada més
globalitzat.

PRESENTACIÓ DE L’ESCOL A

ESCOL A SOSTENIBLE

PROGR AMA EDUCATIU

REL ACIONS INTERNACIONALS

SHARE THE LIGHT

La nostra escola: Presentació
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Presentació de
Salesians Sarrià

A Salesians Sarrià comptem amb més de 135 anys
d’experiència en la formació postobligatòria. Al llarg de
la nostra trajectòria ens hem ajustat a les necessitats
de la societat per adaptar els estudis i aconseguir joves
més preparats humana i tècnicament.
La innovació dels estudis és un dels pilars fonamentals
de l’escola. Treballem per implementar a la nostra
oferta formativa la Formació Professional Dual i
l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) en els cicles
formatius, i l’aprenentatge cooperatiu en el Batxillerat.
Aquestes dues metodologies s’enfoquen a aconseguir
que els alumnes es converteixin en professionals de
referència, persones autònomes i responsables.
El model innovador fomenta la relació de l’alumne
amb l’empresa, ja que apostem perquè des dels inicis
dels estudis comenci a tenir-hi un contacte. La borsa de
treball de Salesians Sarrià posa en contacte els alumnes
amb les empreses i facilita la seva inserció laboral.
La internacionalització dels alumnes és una de les
apostes de l’escola. Des del departament de Relacions
Internacionals es treballa en programes d’intercanvi
entre alumnes de l’escola i estudiants europeus, classes
de conversa, programes de pràctiques pels alumnes de
Formació Professional i estades a Europa.

HEM ESTRENAT LA NOVA SALA D’ACTES
Aquest curs hem estrenat la nova sala d’actes. Es
tracta d’un espai amb capacitat per a 400 persones
i que compta amb l’última tecnologia i l’equipament
necessari per acollir diferents activitats.

SALESIANS SARRIÀ, UN CENTRE
DE REFERÈNCIA
z z Tenim un innovador model d’acció educativa basat
en la relació de l’alumne amb l’empresa.
z z Coordinem les pràctiques i estades en països
europeus.
z z Oferim estudis de Batxillerat, cicles formatius de
Grau Mitjà i Superior, i els graus d’enginyeria a
l’EUSS.
z z Expedim certificacions professionals
complementàries.
z z Disposem del servei d’atenció psicopedagògica i
d’orientació per a alumnes i famílies.
z z La borsa de treball posa en contacte alumnes i
empreses.

La nostra escola: Presentació
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Programa educatiu
pastoral

El Programa Educatiu Pastoral de Salesians Sarrià té per
objectiu continuar remarcant la sostenibilitat com a eix
en la formació de la persona. Des de l’escola treballem
en protegir l’entorn propi i potenciem els hàbits
sostenibles entre tota la comunitat educativa.
A Salesians Sarrià ens esforcem per oferir una
formació teòrica i tècnica de qualitat que construeixi
professionals competents i garantir-los una formació
humana sòlida que els ajudi en el seu procés de maduració
integral. Per això, seguim el model de persona que es va
definir en els temps de Don Bosco pel Sistema Preventiu:
el ciutadà honrat i el bon cristià.
Seguint aquest model, l’escola ha de ser un espai
d’innovació i recerca educativa i evangelitzadora al
servei dels joves, les famílies i de tota la societat.
Aquest curs hem posat l’accent en la forma d’afrontar
el dia a dia. Volem convidar-nos a viure amb intensitat,
des de la creativitat i la innovació mirant la vida en
profunditat sense caure en temptacions com la passivitat,
la rutina, la superficialitat o la por a fracassar.
Hem escollit el lema ‘ARRISCA’T A VIURE’. Suposa
obrir els ulls a la realitat, implicar-s’hi per gaudir-la i per
transformar-la en sentit positiu. Cal arriscar-se per viure
amb passió els nostres anhels i il·lusions, sentir que som
plens de vida i voler contagiar-la als altres.

Ets Jove, tens moltes opcions de vida
per escollir, per viure al màxim...

ARRISCA’T A VIURE!

Arriscar-se a viure implica acceptar aquest regal
que Déu ens dona per ser plenament lliures, posant fe
i esperança davant les petites dificultats que ens volen
paralitzar.

La nostra escola: Presentació
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Escola més Sostenible,
Saludable i Solidària

ESCOLA MÉS SOSTENIBLE
La sostenibilitat és un dels eixos centrals de l’escola i, per això,
treballem en diferents iniciatives que ajuden a fomentar
hàbits sostenibles a la comunitat educativa. Entre altres,
el 2019 vam instal·lar una coberta verda, el primer espai verd
de l’escola. A més, treballem amb la sensibilització i la gestió
sostenible dels residus i prioritzem l’estalvi d’energies.

ESCOLA MÉS SALUDABLE
A Salesians Sarrià formem part del programa FEM SALUT de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona per aconseguir que la
comunitat porti una vida més saludable. A més, el nostre Servei
d’Atenció Psicopedagògica (SAPP) treballa amb els alumnes en
tallers d’Educació Emocional per tractar el control de l’estrès,
entre altres aspectes que preocupen als joves. En el projecte
d’escola més saludable, també impliquem a les famílies, amb
l’organització d’uns cicles de conferències sobre l’adolescència.

ESCOLA MÉS SOLIDÀRIA
La solidaritat és un dels valors que treballem al llarg de cada
curs amb els alumnes. Realitzem diferents activitats per a tota
la comunitat perquè puguin aportar el seu granet de sorra en
els diferents projectes que tenim engegats a l’escola o que hi
col·laborem: ‘Repassem Junts’, el voluntariat internacional
‘Share the Light’, ‘Reparem Junts’, venda de productes
de Comerç Just, recollida d’aliments, venda de pastissos
solidaris i la cursa solidaria anual The Bosco Run .

La nostra escola: Escola més sostenible
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Escola solidària
Repassem Junts

A Salesians Sarrià treballem amb dues iniciatives solidàries
que es desenvolupen directament a l’escola: ‘Repassem
Junts’ i ‘Share the Light’. L’objectiu és potenciar el valor de
la solidaritat de la comunitat educativa.

Repassem Junts

PREMI FEM CULTURA
AMB ELS COLORS DE LA
UNESCO. EDICIÓ 2019

És el projecte que sorgeix de la col·laboració de Salesians Sarrià amb els Serveis Socials de Sarrià. Des de fa tres cursos,
‘Repassem Junts’ ofereix als infants del districte un espai de
convivència, educació i lleure. Els nens i nenes tenen a l’escola
un espai per fer els deures i reben l’ajuda dels alumnes de Batxillerat que hi col·laboren. A més, també els oferim un berenar
saludable i una estona de jocs a l’escola. El projecte ha rebut el
premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO.

The Bosco Run
Al voltant de la diada de Don Bosco, a finals de gener, organitzem la cursa Solidària The Bosco Run . Aquest 2019 va celebrar
la seva 4a edició i hi van participar més de 150 corredors, remarcant així la consolidació de l’activitat i convertint-se en tot
un exemple d’esportivitat i solidaritat. L’objectiu de la prova
és aconseguir finançament pel projecte Repassem Junts. La
cursa va dirigida a persones de totes les edats i es divideix en
diferents categories de participants. La cinquena edició va
tenir lloc el 26 de gener del 2020.
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Escola solidària
Share the Light

Share the Light és el projecte de voluntariat
internacional que portem a terme a Salesians Sarrià a la
ciutat de Mazabuca (Zàm bia) des de fa cinc cursos.
Alumnes dels cicles formatius de Grau Superior
i professors de l’escola viatgen cada estiu a Zàmbia
per desenvolupar tasques de manteniment, voluntariat
i cooperació internacional a l’orfenat de les Filles de
Maria Auxiliadora de la ciutat de Mazabuka, City of
Joy és la llar d’acollida per a nenes joves que es troben

en situació de risc i exclusió social. Al centre de la
comunitat salesiana hi troben una llar acollidora i segura
que les ajuda a créixer com a persones i a treballar per
aconseguir els seus objectius tant professionals com
personals.
El projecte és possible gràcies a la col·laboració de
l’escola amb el centre Salesian College Farnborough
d’Anglaterra i la col·laboració de la comunitat educativa i
l’aportació econòmica de diverses empreses.

SCHOLARSHIP PROGRAM
El programa té per objectiu donar suport a les noies joves que no tenen
recursos ni opcions de futur per iniciar una carrera educativa i, per
tant, redueix les seves opcions professionals. Hem estat treballant per
ajudar a les noies perquè puguin estudiar una carrera professional.

NUTRITION PROGRAM
Les malalties o la falta de feina són dues de les problemàtiques que
més impliquen a les joves de Zàmbia a créixer i desenvolupar-se com
a persones. Des de City of Joy es busca identificar les famílies més
necessitades i vulnerables i se les ajuda amb la donació d’aliments,
roba, mantes, una llar, etc.

PORRIDGE CLUB
A la ciutat de Mazabuka, més de 700 nens i nenes assisteixen gratuïtament
a l’escola. El ‘Porridge Club’, com s’anomena aquest projecte, proporciona
als infants l’ensenyament sense cost i també un menjar diari al
centre escolar, ja que donades les seves condicions familiars, en molts
casos, es tracta de l’únic àpat que prenen en tot el dia.

La nostra escola: Share the Light
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Compromís amb la
sostenibilitat

La sostenibilitat és un dels eixos principals de Salesians
Sarrià i que, curs rere curs, treballem per implantar-la
en tots els àmbits de l’escola, a més de consolidar la
implicació de la comunitat en totes les diferents accions
que portem a terme.

Gràcies a la implicació dels alumnes, professors i membres
de personal d’administració i serveis aconseguim
resultats en diferents àmbits. Així, potenciem una escola
sostenible i que aposta pels residus 0 amb l’esforç de
tota la comunitat educativa.

SALESIANS SARRIÀ HA ESTAT RECONEGUDA COM A MEMBRE DE LA XARXA XEAUC
Salesians Sarrià ha estat reconeguda com a membre de la Xarxa XEAUC (Xarxa d’Escoles Associades de la
UNESCO), amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació.
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COBERTA VERDA:
Inaugurada el curs passat, es tracta del primer
projecte que té una implicació més enllà de
l’escola. És la primera coberta verda del
projecte ‘Cobertes Verdes’ de l’Ajuntament
de Barcelona i, a més, té un objectiu pedagògic.
Els alumnes de l’escola del cicle formatiu de Grau
Superior d’Energies Renovables desenvolupen en
aquest espai una part de les classes.
PLANTACIÓ D’ARBRES:
Per aconseguir un espai d’esbarjo més sostenible
a l’escola, a més de la coberta verda, al pati s’han
plantat 10 arbres, un acció que s’enmarca dins
del nostre projecte d’escola sostenible i que ajuda
a tenir un entorn més verd.
PÀRQUING DE BICIS I PATINETS ELÈCTRICS:
En un futur tenim previst instal·lar al pati un
aparcament per a bicicletes i patinets elèctrics.
En aquest espai, els alumnes, professors i PAS
també podran carregar el seu vehicle gràcies a
l’energia produïda per les plaques fotovoltaiques.

FUTURES ACCIONS:
CONVENI ICTA:
Des de l’escola estem treballant amb l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals per desenvolupar
un nou espai verd. Es tracta d’adaptar la paret
del pati de baix que dona al carrer per construir-hi
un mur vertical o una paret metàl·lica i instal·lar-hi
plantes i que aquestes comuniquin amb l’exterior.
GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RESIDUS:
Treballem per implementar fonts d’aigua potable
als edificis per evitar que alumnes, professors i
membres del PAS utilitzin envasos de plàstic i d’un
sol ús. També, un dels altres estudis que estem
fent és instal·lar i treballar amb una impressora 3D
capaç de reciclar ampolles de plàstic per donar un
segon ús als residus.

DON BOSCO GREEN ALLIANCE
Salesians Sarrià forma part del moviment Don Bosco Green Alliance,
un col·lectiu internacional de joves de les institucions de la família
Salesiana que contribueix a l’acció, al pensament i a la política
mediambiental mundial. La seva missió és crear un ambient que sigui
segur i que cuidi tota la vida al planeta i, a la vegada, es construeix
una nova generació de ciutadans i líders compromesos amb el medi
ambient.

La nostra escola: Compromís per la sostenibilitat

ÚLTIMS PROJECTES REALITZATS:
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L A NO STR A ESC O L A:

Relacions
Internacionals

La internacionalització de la comunitat educativa és
essencial per al projecte d’escola i es desenvolupa amb
la participació en iniciatives internacionals i, també,
amb la promoció d’idiomes estrangers.
El departament de Relacions Internacionals de Salesians
Sarrià treballa per aconseguir que els alumnes rebin una
formació humana, professional i intercultural que
els permeti accedir al mercat laboral i acadèmic
europeu sense entrebancs. Per això, col·laborem en la
formació dels alumnes en les llengües estrangeres a
través de diferents programes.
INTERCANVIS: ENRIQUIMENT PERSONAL I ACADÈMIC
Donem la possibilitat als alumnes de realitzar programes
d’intercanvi amb escoles europees perquè fomentin el
seu esperit internacional i tinguin l’oportunitat de
conèixer noves cultures. L’experiència es desenvolupa
en dos períodes: l’anada al país estranger i l’acollida a
casa per part dels nostres estudiants.
CURSOS D’IDIOMES A L’ESCOLA
La proposta formativa té per objectiu fomentar el
desenvolupament dels nostres alumnes i la seva projecció
professional. Per això oferim classes de conversa en
anglès, francès i alemany i classes de preparació al
First certificate i Advanced. Per aconseguir els millors
resultats, els professors són nadius, titulats i tenen
experiència docent i s’organitzen en classes reduïdes
per facilitar la dinàmica del grup.
PROGRAMA ERASMUS+
Els alumnes de Formació Professional poden realitzar
les pràctiques a l’estranger a través del Programa
Erasmus+. Així, es dona la possibilitat als alumnes

cursar les pràctiques en centres de treball (FCT)
a empreses europees. Es tracta d’un programa
instaurat per la Comissió Europea que proporciona
als estudiants més amplitud de mires i més capacitat
d’establir relacions socials.
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Donem la possibilitat als docents de l’escola de
participar en programes internacionals perquè
rebin formació en llengua anglesa. Amb això també
garantim que a les aules, els estudiants rebin formació
anglesa de qualitat. També poden participar a les
classes d’anglès al centre perquè puguin reforçar els
coneixements de l’idioma.
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.

INTERCANVIS CURS 2019/2020
z z Dürer Gymnasium, Nuremberg, Alemanya
z z Fritz-Winger-Gesamtschule, Ahlen, Alemanya
z z Ratsgymnasium, Münster- Bohlweg, Alemanya
z z Nykøbing Katedralskole, Nykøbing, Dinamarca
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Estudiants IB
a Luxemburg

Fira empreses
simulades a Praga

Jornada formació
Plurilingüisme

Intercanvi Batxillerat
a Dinamarca

Visita delegació
del Marroc

Visita delegació
xinesa

Pràctiques
Erasmus + Grau Mitjà

Formació professorat
Cabo Verde

Formació professorat
Holanda

Intercanvi Batxillerat
a Nuremberg

Premi Silicon Valley
estudiants IB

Youth Start European
Entrepreneurship Award

CONSULTA LA CARTA ERASMUS EN AQUEST ENLLAÇ>
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L A NO STR A ESC OL A:

Estades Internacionals
Curs 2019-2020

Al llarg de l’últim curs, des de Salesians Sarrià hem
apostat per la participació en diferents projectes,
activitats i trobades en un entorn internacional per
potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres i
aprendre a moure’s i créixer professionalment fora de
les nostres fronteres.
TALENTS FOR EUROPE
El director de l’escola, José Abascal, i el cap d’estudis de grau Superior,
Josep Cartañà, van viatjar a Àustria a través del progama Talents for
Europe. El projecte té com a objectiu l’establiment de relacions entre el
sistema de Formació Professional espanyol i l’austríac. La delegació de
Salesians Sarrià va visitar diverses institucions i empreses que acullen
alumnes en pràctiques i, també, escoles de Formació Professional.

EFVET CONFERENCE
El responsable de Formació Professional Dual, Miguel A. Buendía, va
assistir a la 28th Annual EfVET International Conference celebrada
a Portugal sota el títol ‘Robots, Human, Capital and Digital Learning’
per compartir experiències i estratègies sobre el futur de la Formació
Professional amb la resta de socis de la EfVET. A partir d’aquesta trobada,
han nascut possibles col·laboracions internacionals a través del Programa
europeu ERASMUS+.

ESTADA A REPÚBLICA TXECA
El professor d’informàtica Santiago Fuentes va viatjar a la República
Txeca a la trobada organitzada per l’Ajuntament de Praga amb el
suport de la Xarxa FP. Els assistents de vuit escoles europees van tenir
l’oportunitat de conèixer el seu sistema educatiu i les característiques
de la Formació Professional de la República Txeca.
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KA1 - PROJECTE
Els alumnes de cicles formatius de grau Superior de diferents especialitats
van realitzar les pràctiques formatives en una empresa estrangera
durant tres mesos per millorar les competències professionals i
lingüístiques. Es tracta d’un primer contacte amb el mercat laboral i en
un entorn europeu. Els alumnes destaquen que és una experiència molt
enriquidora que els ajuda a aprendre a resoldre problemes.

KA2 - PROJECTE ‘COME TOGETHER’
20 alumnes de primer de Batxillerat realitzaran un treball europeu amb
l’escola alemanya Fritz-Winger-Gesamtschule a Ahlen. Treballaran
sobre la importància europea, els valors democràtics i la construcció
d’un projecte comú a través de tallers, conferències i xerrades a la ciutat
alemanya. És un projecte K2 del programa Erasmus+ i està cofinançat
per Erasmus+ de la Unió Europea.

PENNY PRESS MACHINE
Alumnes de grau Mitjà de Mecanització i professors del Departament
de Mecànica i automoció participen aquest curs en el projecte europeu
ERASMUS+ Penny Press Machine, que té per objectiu dissenyar i
construir una màquina per premsar cèntims, i que es desenvoluparà amb
la col·laboració de cinc escoles europees. El projecte es portarà a terme
dins els mòduls del cicle i durarà dos anys. En tot el curs hi haurà 5
trobades a les escoles participants, la primera ha tingut lloc a Luxemburg
durant el novembre del 2019.
• Berufsbildende Schule Technik-GewerbeHauswirtschaft-Sozialwesen Bad Kreuznach (Alemanya)

• Lycée technique des Arts et Métiers (Luxemburg)

• HTBLuVA St. Poelten (Austria)

• Salesians Sarrià (Espanya)

• Lycée Louis Rascol (França)

• Byåsen videregående skole (Noruega)

VISITA ESCOLA HOLANDA
Els sotsdirector de l’escola, Francisco Álamo; la responsable de relacions
Internacionals, Laura Ramírez; la cap del departament Mixt, Núria
Gallinat, i el professor d’informàtica Jordi Molinero, van visitar el passat
mes de novembre l’escola Nova College Paxlaan a Amsterdam amb
l’objectiu d’establir vies de col·laboració amb els diferents departaments
del centre d’estudis.

FIRA D’EMPRESES SIMULADES
Els alumnes de 2n dels cicles de Grau Mitjà de Gestió Administrativa i de
Grau Superior d’Administració i finances van visitar la Fira d’empreses
simulades de Luxemburg per posar en pràctica la metodologia
d’empreses simulades i establir contactes amb altres escoles i
companyies. La trobada també va servir per posar en pràctica l’anglès,
l’idioma imprescindible en l’entorn formatiu i empresarial europeu.

La nostra escola: Estades internacionals

PROJECTES EUROPEUS ERASMUS+

02
OFERTA
FORMATIVA
La innovació i l’emprenedoria són els eixos
centrals de la nostra oferta formativa. A
Salesians Sarrià oferim els estudis de cicles
formatius de Grau Mitjà i Grau Superior,
Batxillerat i Batxillerat Internacional.
Més del 90% dels cicles formatius que impartim a
l’escola s’han adaptat a l’FP Dual, una metodologia
que facilita l’accés al món laboral abans de
finalitzar els estudis. L’aprenentatge cooperatiu,
que busca que els alumnes treballin conjuntament
i de forma coordinada, té per objectiu formar als
estudiants de Batxillerat perquè coneguin com
afrontar el dia de demà a l’empresa.

BATXILLER AT

CICLES FORMATIUS GM I GS

BATXILLER AT INTERNACIONAL

INNOVACIÓ EDUCATIVA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FP DUAL
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Els dos cursos de Batxillerat tenen per objectiu preparar als alumnes per als estudis superiors
universitaris o de cicle formatiu de grau Superior. Oferim 6 itineraris diferents:
• TECNOLÒGIC

• CIÈNCIES SOCIALS

• CIENTÍFIC

• HUMANÍSTIC

• CIÈNCIES DE LA SALUT

• ARTÍSTIC

BATXILLERAT INTERNACIONAL
El Batxillerat Internacional forma als joves amb coneixements amplis i profunds, amb una
mentalitat internacional i que valorin la investigació. Aquests estudis permeten l’accés a
universitats nacionals i internacionals. L’escola ofereix tres grups de 26 alumnes que cursen
els estudis d’IB.

CICLES DE GRAU MITJÀ
Els cicles de Grau Mitjà proporcionen als alumnes el títol de tècnic o tècnica. La majoria dels
cicles els impartim en metodologia Dual:
•
•
•
•

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
FABRICACIÓ MECÀNICA

• TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
• ARTS GRÀFIQUES
• SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CICLES DE GRAU SUPERIOR
Els cicles d’FP de Grau Superior proporcionen el títol de tècnic o tècnica superior. La majoria
de la nostra oferta s’imparteix en FP DUAL:
•
•
•
•

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
FABRICACIÓ MECÀNICA

• ARTS GRÀFIQUES
• ENERGIA I AIGUA
• TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

PFI
Són uns programes que van dirigits a joves de més de 16 anys i que no han obtingut el títol de
graduat o graduada en ESO:
• AUXILIAR DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS
• AUXILIAR EN OPERACIONS DE MUNTATGE D’INSTALACIONS
ELECTROTÈNCIQUES EN EDIFICIS

FORMACIÓ CONTÍNUA
Potenciem els cursos per a professionals que volen reciclar-se en la seva professió o que volen
explorar nous camps:
• CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT NIVELL 1,2 I 3
• FORMACIÓ A MIDA
• FORMACIÓ DE CATÀLEG

La nostra oferta formativa

BATXILLERAT
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La nostra oferta formativa: Batxillerat

O FER TA FO R MATIVA:

Batxillerat

L’objectiu dels estudis de Batxillerat és proporcionar
una formació integral i polivalent perquè l’alumne pugui
cursar els estudis superiors universitaris amb garanties i
els coneixements necessaris.
Finalitzada l’ESO, els estudiants han de decidir cap
a on volen orientar el seu futur, i escollir els estudis
postobligatoris: Batxillerat o Formació Professional.
Aquest moment es converteix en el més important, ja
que és el primer pas per enfocar el futur professional.
Una de les opcions que tenen els joves és decantar-se
pels estudis de Batxillerat.
A Salesians Sarrià oferim sis itineraris de Batxillerat:
tecnològic, científic, ciències de la salut, ciències
socials, humanístic i artístic. Els estudis tenen una
durada de dos cursos acadèmics i se separen en dos blocs:
un amb les matèries comunes a tots els itineraris i, l’altre,
especialitzat en les matèries més afins a cada àrea.
Les classes de Batxillerat busquen ser motivadores per
als alumnes i també volen aconseguir la seva interacció
i de tota la classe per facilitar l’aprenentatge de les
diferents matèries. Així, a més d’aprendre a treballar en
equips, es converteixen en alumnes autònoms.

APRENENTATGE COOPERATIU
Aquesta metodologia potencia l’autonomia dels
alumnes i, al mateix temps, el treball en equip.
A les classes es vol motivar als estudiants a fer
créixer el seu potencial i el dels seus companys.

L’aprenentatge de llengües és una de les claus
de la formació de l’escola. L’anglès és una llengua
imprescindible tant en el camp acadèmic i laboral. Per
això, potenciem l’aprenentatge de l’idioma a les aules.
El treball de l’escola en aquest àmbit ens ha certificat
com Escola Multilingüe, pel nostre esforç en projectes
internacionals i la promoció de les llengües estrangeres.
A Salesians Sarrià impartim els estudis de 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 als estudis, és necessari disposar del títol
de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
o haver superat un cicle formatiu de grau Mitjà.
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Batxillerat
Internacional

El Batxillerat Internacional prepara els estudiants
per a desenvolupar les seves habilitats intel·lectuals,
personals, emocionals i socials en un entorn globalitzat.
A Salesians Sarrià som centre autoritzat
per impartir el Programa del Diploma
del Batxillerat Internacional® (IB).
Aquests estudis s’enfoquen a potenciar
una personalitat autònoma i internacional
dins d’un espai cooperatiu.
El Programa del Diploma es dirigeix a joves
d’entre 16 i 19 anys que volen formarse en un entorn que potenciï la seva
capacitat internacional, adquirir un
elevat grau de responsabilitat en l’àmbit
personal i social. L’objectiu dels estudis és
aconseguir desenvolupar una profunditat
de pensament i construir una base sòlida
per al seu creixement.
El Batxillerat Internacional es realitza
en 2 anys i es convalida amb el Batxillerat
nacional espanyol (LOMCE) + fase general
de les PAU. Per accedir als estudis s’han de
complir els següents requisits:
• Possessió del títol de Graduat en
Educació Secundària Obligatòria
(ESO) o equivalent, o haver cursat
estudis de sistemes educatius
estrangers.
• Superar una entrevista inicial.
• Tenir un expedient d’ESO adient.

MILLOR OPCIÓ PER ESTUDIAR:
Amb la titulació de l’IB, els alumnes pod en tenir accés
a universitats nacion als i internacionals.
ALUMNES SOLIDARIS:
L’IB ajuda a formar alumnes reflexius, oberts i solidaris,
capaços de contrib uir a un món millor i més pacífic.
APRENENTATGE MOTIVADOR:
Genera una actitud activa d’aprenent atge en un entorn
col·laboratiu que potencia l’esperit crític i l’autonomia
dels estudiants.
MENTALITAT INTERNACIONAL: :
L’IB fomenta i desenvolupa una mentalitat internacional. Promou els interc anvis amb altres escoles i
l’aprenent atge 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 respect e cap als altres.

La nostra oferta formativa: Batxillerat internacional

OF E RTA F ORMATIVA:
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O FER TA FO R MATIVA:

Cicles
Formatius

Els estudis de Formació Professional busquen que els
alumnes es formin en una professió dins d’un ambient
pràctic i motivador. A Salesians Sarrià comptem amb
una àmplia oferta d’estudis de cicles formatius, el 90%
de la qual s’imparteix en format dual.
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
l ents. 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 trav és
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 estud is
superiors pràctics que els qualifiqui per inc orporar-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:
3. Accés directe a estudis universitaris i amb
reconeixement oficial de crèdits, segons el cic le
de procedència.
4. A qualsevol altre cicle de grau Superior.

NOU CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
D’AUTOMOCIÓ
A partir del curs 2020-2021 impartirem els estudis de Grau Superior d’Automoció. El
nou cicle està estructurat perquè els alumnes adquireixin els coneixements necessaris
per treballar en el camp automobilístic sostenible. Per això, el nou grau farà èmfasi a
les noves possibilitats de mobilitat no contaminants.
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RAONS PER ESTUDIAR
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Treball per projectes

Desenvolupament de

Foment de la innovació i

FP Dual, formació a

amb metodologia ABP

competències professionals

emprenedoria

l’escola i l’empresa

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS
GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Gestió administrativa

Administració i finances

ARTS GRÀFIQUES

Preimpressió digital

Disseny i edició de publicacions
impreses i multimèdia

ELECTRICITAT – ELECTRÒNICA

Instal·lacions elèctriques i
automàtiques
Instal·lacions de telecomunicacions

Automatització i robòtica
industrial
Sistemes de telecomunicació i
informàtics

ENERGIA I AIGUA

Energies renovables

FABRICACIÓ I MECÁNICA

Programació de la producció en
fabricació mecànica

Mecanització

Disseny en fabricació mecánica

INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

Sistemes microinformàtics i xarxes

MANTENIMENT DE VEHICLES

Electromecànica de vehicles
automòbils

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A
LA COMUNITAT

Atenció a les persones en situació
de dependencia

Desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma
Administració de sistemes
informàtics en xarxa

Automoció

NOVETAT!
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O FER TA FO R MATIVA:

Innovació
Educativa

L’oferta formativa de Salesians Sarrià està basada en la
innovació. Tenim el repte de formar a joves que siguin
capaços de donar solucions a les empreses i a la societat.
El treball constant i la consolidació dels estudis basats
en la innovació han estat reconeguts pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb el
Certificat d’Innovació Pedagògica, que ha premiat
l’escola pels projectes i les metodologies aplicades a la
Formació Professional
Des de Salesians Sarrià treballem des de fa set
anys amb l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)
aplicat als cicles formatius. Aquesta metodologia es
basa en l’aprenentatge per competències i es porta a
terme segons les necessitats que tenen actualment les

empreses. L’objectiu és formar joves que es converteixin
en els protagonistes del seu propi aprenentatge i siguin
capaços de resoldre els problemes que se’ls hi plantegen .
El 90% dels cicles de Formació Professional de
l’escola s’imparteixen en Dual. Aquesta modalitat té
per objectiu millorar les competències dels estudiants
i la relació d’aquests amb l’empresa. Els alumnes que
treballen en Dual alternen la formació a les aules amb
l’empresa. Això els hi dona un valor afegit per al seu futur
professional i, alhora, donar resposta a les necessitats
que tenen les empreses col·laboradores.

MetròpolisFPLab
Raúl Adame i Àlex Puertas, estudiants de grau Mitjà en Preimpressió digital,
van ser els guanyadors del disseny del logotip de MetròpolisFPLab. Els
dos alumnes van ser seleccionats per representar la imatge del projecte
organitzat per la Fundació BCN Formació Professional i amb el suport
d’Innobaix, el Port de Barcelona i el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Una APP per a un braç robotitzat
Els alumnes del cicle formatiu de grau Superior d’Automatització i robòtica
industrial han creat un robot que interactua i juga amb l’usuari. Es tracta
d’una APP per a un braç robotitzat que dispensa monedes de xocolata
i que busca aproximar la robòtica als més petits. A més, compta amb un
sistema Bluetooth que fa que el robot es controli des d’una tauleta.
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Formació
Professional Dual

Oferim més del 90% dels cicles formatius de Grau Mitjà
i Grau Superior en modalitat Dual. En aquests estudis
es combina la formació a l’escola i a l’empresa, i facilita
l’accés als joves al món laboral.
La formació Dual és una oportunitat per a millorar les
competències dels nostres alumnes i, a la vegada,
la relació que tenen amb l’empresa, ja que els hi dona
l’oportunitat d’accedir-hi des de l’inici dels seus estudis
postobligatoris.
Estudiar en Dual possibilita als alumnes alternar el
temps de formació a l’escola, amb les classes més
teòriques i les activitats formatives i productives a
l’empresa.

A Salesians Sarrià tenim un coordinador d’FP Dual que
s’encarrega de gestionar els estudis, arribar a acord amb
empreses i institucions i formar als tutors de les empreses.
Aquesta figura és essencial per donar suport a tots els
implicats en aquests estudis.
Per millorar l’ocupabilitat dels joves, formem part de la
Alianza para la FP Dual. Es tracta d’una entitat integrada
per empreses, institucions i centres educatius que vol
millorar l’ocupabilitat dels joves amb uns estudis de qualitat.

AVANTATGES DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

ESTUDIANTS

EMPRESES

ESCOLES

Més oportunitats de trobar feina

Cobrir la demanda interna de
personal especialitzat

Donar més opcions d’inserció
laboral als alumnes

Accés a noves professions
Desenvolupar l’estada amb alta
a la Seguretat Social i retribució
econòmica
Llocs de treball més estables

Augmenta la capacitat d’innovació
de l’empresa
L’empresa assumeix Responsabilitat
Social Corporativa
Bonificació a les quotes de la
Seguretat Social dels aprenents

Ampliar el prestigi del centre
educatiu
Potenciar la innovació dels estudis
Augmentar la demanda dels alumnes
en els cicles que ofereixen FP DUAL

La nostra oferta formativa: -Formació Professional Dual

OF E RTA F ORMATIVA:
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RELACIÓ AMB
L’EMPRESA
A Salesians Sarrià treballem amb empreses
i institucions per a facilitar l’accés al món
laboral dels estudiants. Per això, hem
engegat diferents programes que faciliten
que l’alumnat estigui a prop de les empreses.
Portem a terme diferents programes de pràctiques
amb més de 400 empreses col·laboradores que
treballen per incorporar a la seva companyia un
perfil jove i amb talent. En aquest sentit, treballem
per facilitar l’accés dels joves a través també de la
nostra Borsa de Treball i amb jornades com Salesians
Sarrià x Empresa, que presenta els avantatges de
l’FP Dual al món empresarial.

ESCOL A – EMPRESA

CARTA DE SERVEIS

BORSA DE TREBALL

COWORKING: PROJECTES

SALESIANS SARRIÀ X EMPRESA

EMPRESES COL·L ABOR ADORES
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Departament
Escola-Empresa

La inserció laboral és una de les preocupacions dels joves
en finalitzar els seus estudis. Des de Salesians Sarrià
treballem perquè l’accés al món laboral sigui senzill i no
els hi suposi un gran canvi. Per aconseguir-ho, treballem
amb empreses i institucions de diferents sectors perquè
ajudin als alumnes en el seu aprenentatge.
El nostre departament Escola-Empresa té per objectiu
donar a conèixer les necessitats en l’àmbit laboral, quins
perfils són els més necessaris i demandats, així com les
habilitats que han de tenir els candidats. Amb aquests
coneixements, es treballa per afavorir la inserció dels
alumnes i oferir-los el seu primer treball remunerat.
Les pràctiques FCT o l’FP Dual es converteixen
en la majoria de casos en el primer contacte del món
laboral dels alumnes. A través d’aquests programes, que
fomenten les pràctiques dels estudiants de grau Mitjà i

grau Superior, les empreses col·laboradores de l’escola
busquen talent per incorporar a la seva companyia i
nosaltres els ajudem a trobar el perfil que estan buscant.
El servei que ofereix el departament Escola-Empresa
està dedicat exclusivament a establir i mantenir
el vincle entre els alumnes i les companyies. Així
aconseguim fomentar que organitzacions i institucions
col·laborin en el procés d’aprenentatge i també actuïn
com orientadores per als joves, ajudant-los durant tota
la seva estada a l’empresa.

Relació amb l’empresa: Departament Escola-Empresa

RE L AC IÓ AMB L’E MP RE SA
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Borsa de
Treball

La relació amb les empreses és fonamental per
aconseguir una bona inserció dels joves. Un dels
objectius de Salesians Sarrià és que els estudiants, un
cop finalitzats els seus estudis, obtinguin un lloc de
treball segons la seva formació, les competències i la
carrera professional.
Tots els alumnes i antics alumnes de Salesians Sarrià
disposen d’una plataforma online que els permet
posar-se en contacte amb diferents empreses. En
aquest entorn es poden donar d’alta com a sol·licitants
de feina, incloure el seu currículum, les aptituds i
capacitats i, també, especificar l’àmbit laboral on estan
buscant oportunitats.
Aquest espai també és útil per a les empreses, ja
que poden enviar al nostre departament d’Escola-

Empresa les seves ofertes laborals especificant el
perfil sol·licitat. El personal de l’escola és l’encarregat de
fer una primera selecció del perfil demandat entre els
sol·licitants que s’han inscrit, i es busca l’estudiant que
més encaixi amb l’oferta.
Les empreses col·laboradores poden accedir en
aquest servei. La seva participació a la borsa de treball
els permet posar-se en contacte amb professionals
altament qualificats i que compten amb l’aval de l’escola.
Per als alumnes, la borsa de treball té una sèrie
d’avantatges que els assegura estar en relació amb
el món laboral abans de finalitzar els estudis. Per
això, se’ls ofereix conèixer ofertes laborals relacionades
amb la seva especialitat i reben el suport i l’orientació
necessària a l’hora de buscar una feina.
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CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
CODI

DENOMINACIÓ

HORES

ALUMNES

NIVELL

ESPECIALITAT

ARGG0110

Disseny de productes
gràfics

620

17

3

Arts gràfiques

IFCD0110

Confecció i publicació de
pàgines web

600

16

2

Informàtica i
comunicacions

OFERTES D’EMPRESES TRAMITADES SEGONS ESPECIALITAT
ADMINISTRACIÓ
I GESTIÓ

114

ARTS
GRÀFIQUES
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ELECTRICITAT I
ELECTRÒNICA

147

ENERGIA I
AIGUA

8

MECÀNICA

87

INFORMÀTICA

137

APD

6

AUTOMOCIÓ

13

0

20

40

80

100

120

140

ALTRES ACCIONS FORMATIVES

41

TOTAL

1613

TOTAL HORES

298

TOTAL PARTICIPANTS

LA MILLORA CONSTANT COM A EIX DE QUALITAT
L’eix vertebrador de la nostra política de qualitat
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 gestió
integrada i eficaç en tots els nostres processos.
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.
DESCOBREIX LA POLÍTICA DE QUALITAT>

160
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Salesians Sarrià
x Empresa

Un any més, vam celebrar una nova jornada de Salesians
Sarrià x Empresa, la trobada del món empresarial
i institucional per conèixer les diferents sortides i
avantatges de la Formació Professional Dual.
La cinquena edició va acollir més de setanta empreses
participants que van tenir l’oportunitat de conèixer els
diferents avantatges de la Formació Professional a l’hora
de captar talent jove.
La jornada es va iniciar amb la benvinguda del director
de Salesians Sarrià, José Abascal, que va adreçar-se als
participants fent èmfasi a les possibilitats que ofereix la
Formació Professional Dual a les carreres professionals
dels alumnes que cursen aquests estudis.
La primera xerrada es va centrar en com s’ha de
compartir la tutorització de l’alumnat entre l’escola i
l’empresa. La visió d’empreses i tutors va comptar amb
la participació de Sergi Reverte, cap d’estudis d’FP de
l’Institut Esteve Terrades, i amb LluÍs Vilaplana, cap de
Departament d’Electricitat-electrònica i tutor d’escola.
Posteriorment, el protagonisme el van tenir els
alumnes de l’escola: Jacobo Cardoza, Andrea Urpí i Pol
Mor, van explicar la seva primera experiència a través
del programa de Formació Professional Dual en els cicles
formatius de grau Mitjà i grau Superior.
Raúl López, cap d’Escola-Empresa de Salesians
Sarrià i assessor laboral del Departament d’Educació
va explicar les diferents tipologies de contractes que
s’ofereixen als alumnes de Formació Professional i, a
través d’aquests, com les empreses tenen més fàcil la
captació de talent jove.
Per donar a conèixer els serveis que ofereix
Salesians Sarrià a les empreses, Eloy González i Josep

Cartañà, caps d’estudis de grau Mitjà i grau Superior,
respectivament, van presentar la Carta de Serveis amb
totes les possibilitats de col·laboració entre el centre
educatiu i les diferents companyies que s’involucren en
la formació dels joves.
En aquesta jornada, l’empresa BJ Adaptaciones va
rebre el reconeixement de l’escola per la seva entrega
i implicació en el desenvolupament de les pràctiques
a l’empresa i la Formació Professional Dual. L’acte va
finalitzar amb un espai de networking i exposició de
projectes dels alumnes.
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ANDREA URPÍ
Alumna d’FP DUAL de Telecomunicacions
“Arribava a les pràctiques amb moltes ganes, gràcies també a l’actitud dels meus
companys i tutor. Les vaig fer a una escola, i una de les pors que tenia era que les
tasques a fer fossin molt repetitives, però mai va ser així. Cada dia tenia feines
diferents i que em van permetre aprendre molt. He seguit amb el cicle formatiu
de grau Superior i espero poder tornar a fer les pràctiques en Dual”.

POL MOR
Alumne del cicle formatiu de grau Superior de Telecomunicacions
“Des del primer moment a l’empresa em vaig sentir acollit, mai em vaig veure
com un alumne en pràctiques. Recomano a tothom que aposti per l’FP DUAL
encara que sigui una mica de sacrifici, però val molt la pena, A mi també m’ha
ajudat a créixer com a persona, una evolució que s’ha creat des de l’empresa com
des de l’escola.”

SERGI REVERTE
Expert FP Dual
“Quan vàrem veure néixer la Dual, ja vam detectar l’interès de tothom: empreses,
escoles i alumnes. Ser tutor d’escola és molt gratificant i ser-ho a l’empresa, és
una via de satisfacció personal. Els tutors d’empresa, parlen dels estudiants com
persones a les quals tenen l’oportunitat d’acompanyar-los en el seu aprenentatge”.

LLUÍS VILAPLANA
Tutor d’escola d’FP Dual
“El tutor de l’empresa és fonamental, la persona a qui se li assigna aquesta responsabilitat, marca la línia de l’alumne. La figura del tutor no deixa de ser un professional que coneix la seva feina i ajuda en la recerca del talent que necessiten a
la seva empresa i formen als joves per donar resposta a les necessitas del mercat.”

Relació amb l’empresa: Salesoans Sarrià x Empresa

JACOBO CARDOZA
Alumne d’FP DUAL d’Automoció
“Fa uns quants mesos que treballo a través del programa d’FP Dual a una empresa
que es dedica a fer el manteniment i reparació d’autobusos híbrids i elèctrics.
Aquesta experiència s’ha convertit en una de les millors que he tingut perquè
m’ha permès adquirir molts coneixements”.
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Carta de
Serveis

A Salesians Sarrià tenim una relació molt estreta amb les
empreses per saber quines necessitats tenen i com des
de l’escola les podem ajudar amb la recerca de talent.
Treballem per adaptar el model formatiu a les
necessitats del mercat laboral, però per aconseguir-ho
és clau tenir una relació directa amb diferents entitats i
empreses per saber què estan buscant i quines són les
necessitats de cada sector, així com podem ajudar-les
des de l’escola.

Des dels nostres inicis, a Salesians Sarrià hem volgut
posar en pràctica un model innovador d’acció
educativa que basa la formació de l’alumne amb el
tracte que té amb l’empresa i el món laboral. Amb aquest
vincle aconseguim que les companyies puguin establir
una relació amb els joves i el món educatiu.
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SERVEIS A EMPRESES

FORMACIÓ CONTÍNUA I OCUPACIONAL

A més de la borsa de treball i de la possibilitat de
pràctiques dels nostres alumnes, treballem per oferir
diferents tipus de col·laboració com: tests de productes,
esponsorització, lloguer d’instal·lacions, networking.
També els hi donem un servei d’assessorament per
ajudar-los en la contractació d’un nou treballador.

Oferim a treballadors i empreses un ampli catàleg
de cursos que s’adapten a les necessitats del mercat
i que garanteixen un reciclatge formatiu. La nostra
formació és continuada, subvencionada i privada
que garanteix cobrir qualsevol necessita empresarial.
També treballem de forma individualitzada cada cas.

FORMACIÓ PROGRAMADA

ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA LABORAL

Les empreses volen assolir un major grau
grauyt
d’excel·lència
d’excel·lència dels
dels
treballadors.
treballadors.
PerPeraixò,
això,treballem
treballem per
per reforçar
la innovació
innovació educativa
educativa des
desdedeleslesaules
aulesper
per
millorar
millorar
la
qualitat
la
qualitat
de l’ocupació,
de l’ocupació,
per això
A l’escola
ens adaptem
ens adaptem
en horaris
en
i continguts
horaris
i continguts
a les necessitats
a les necessitats
dels treballadors.
dels treballadors.

Oferim a aaquelles
aquelles
persones
persones
que noque
disposen
no disposen
d’una titulació titulació
d’una
reglada obtenir
regladaunobtenir
certificat
undecertificat
professionade
litat o un títol de
professionalitat
o un
Formació
títol deProfessional.
Formació Professional.
Es realitza
mitjançant
Es
realitza mitjançant
l’acreditació
l’acreditació
i la certificació
i la certificació
dels coneixedels
ments al llarg de
coneixements
al llarg
la seva
de experiència
la seva experiència
laboral. laboral.

FP DUAL I FCT

RELACIONS LABORALS

Ajudem als nostres estudiants en els programes de
pràctiques (FCT) i FP Dual per ajudar-los a aconseguir
un millor accés al món laboral. Per això, treballem
perquè puguin desenvolupar les competències com a
futurs treballadors i el nostre equip de tutors treballa
per aconseguir i millorar la relació.

El nostre departament de Relacions Internacionals
ofereix un assessorament i suport a les empreses que
vulguin internacionalitzar-se. Els oferim l’ajuda en la
recerca d’estudiants d’altres països, la participació en
esdeveniments internacionals o facilitar als alumnes la
possibilitat de fer intercanvis.

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA

BORSA DE TREBALL

La innovació és un dels eixos de la formació a l’escola,
juntament amb l’emprenedoria. Treballem per apropar
el talent jove a les empreses, i aquest podran ajudar
aportant el seu coneixement a l’hora de resoldre
problemes, participar en el plantejament de noves
idees i executar projectes reals.

Les empreses col·laboradores tenen preferència a
l’hora d’accedir a la borsa de treball que està formada
per personal altament qualificat i que compta amb
l’aval de l’escola. Per donar resposta a aquestes
necessitats, fem una selecció dels perfils més adaptats
a cada necessitat empresarial que cobreix

Relació amb l’empresa: Carta de Serveis

PER AIXÒ, OFERIM LES DIFERENTS PROPOSTES A EMPRESES I INSTITUCIONS:
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Coworking:
Projectes

Als estudis de Formació Professional i Batxillerat de
Salesians Sarrià s’impulsa l’emprenedoria i la innovació
des de les aules per a fomentar un esperit emprenedor,
Per donar resposta als alumnes i antics alumnes que volen
iniciar el seu projecte, hem obert un espai coworking
dirigit a tots els emprenedors formats a l’escola.

L’objectiu d’aquest espai és apostar pels alumnes i antics
alumnes que han tingut un projecte innovador i necessiten
un espai per poder-los realitzar. Així, el coworking vol
seguir creant comunitat i facilitar el desenvolupament de
les competències professionals en un entorn educatiu i,
alhora, adaptat a les seves necessitats.

AVANTATGES COWORKING SALESIANS SARRIÀ:

ASSESSORAMENT

‘CÀPSULES FORMATIVES’

PER PART DE L’EQUIP

SOBRE EMPRENEDORIA

MATERIAL DE

PREU

PRIMERA QUALITAT

ASSEQUIBLE

ESPAI OFFICE

SALA DE REUNIONS
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THEBLUEDOTS
El primer projecte desenvolupat a l’espai coworking ja és una realitat. Els
coworkers Adrián Gastón i Roger Moreta, després d’un any i mig com a usuaris
del servei, finalitzen exitosament la seva estada a l’espai coworking acabada la fase
de desenvolupament del seu projecte d’intel•ligència artificial. TheBlueDots és un
projecte de monitorització i tractament de dades per a l’agricultura mitjançant
dispositius intel•ligents. Estem molt orgullosos d’haver acollit al nostre Espai
Coworking l’equip TheBlueDots i el seu projecte emprenedor d’intel•ligència
artificial aplicada a l’agricultura per l’optimització de recursos. Estem convençuts
que serà tot un èxit i vetllarà per la sostenibilitat dels camps de conreu.

PROJECTE E-TUPPER
Un dels projectes que s’està desenvolupant actualment a l’espai coworking és
l’E-Tupper que escalfa el menjar sense necessitar cap altre element com el
microones. David del Campo, antic alumne del cicle formatiu de Grau superior
d’Automatització i robòtica industrial, i el seu col•laborador David Prados,
estan treballant aquesta idea que vol facilitar els àpats a tots aquells que no
poden dinar a casa seva i ho han de fer a la feina o en els centres d’estudis.

RIDE SAFE
El passat mes de desembre es va signar el tercer conveni del nostre Espai
Coworking per acollir el projecte Ride Safe, integrat per Sergi Ballester i
Ricardo Àvila, tots dos antics alumnes de Formació Professional de l’escola.
Un projecte que pretén revolucionar el món del ciclisme.

VOLS CONÈIXER ELS SERVEIS QUE
OFEREIX EL NOSTRE COWORKING?
Descobreix-lo en aquest vídeo i coneix alguns
dels projectes que s’estan desenvolupant

Relació amb l’empresa: Coworking, projectes

DESPRÉS D’UN ANY I MIG DE FUNCIONAMENT, ELS PRIMERS PROJECTES DE
L’ESPAI COWORKING SÓN UNA REALITAT:
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Empreses col·laboradores:
FP Dual

3D VISUAL SL

BDR INFORMATICA Y
COMUNICACIONES SL

CONTROL PARKING, S.L.

FICO MIRRORS, S.A

ADASA SISTEMAS SAU

BETWEEN TECHNOLOGY S.L

CORREDURIA DE SEGUROS
SEGUROSOL,SA.

FLEXXIBLE INFORMATION
TECHNOLOGY SL

ADASE TOT FINQUES, SLP

BOSCH SERVICE SOLUTIONS

COSTAISA SA

FLIS FLAS MOTOS ARIBAU, S.L.

AGENCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

BOYFRE, SL

CT INGENIEROS DE
CATALUNYA AAI SL

FRANCISCO ALBERO SAU

AJUNTAMENT DE BARCELONA

BURKERT CONTROMATIC SA

DEISOLTEC SL

FRAPONT SA

BUZZ MARKETING NETWORKS

DICOMOL SL

FRIGICOLL SA

ALUCAN ENTEC, S.A.

CARS BARCELONA SA

DISTRIBUIDORES
AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS
Y ALIMENTOS SA

FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES SL

AMES CMA SA

CASALS ONLINE SL

DITEC COMUNICACIONES SL

FUNDACIO CENTRE D’INNOVACIO
I TECNOLOGIA DE LA UPC

ASEA BROWN BOVERI S.A.

CASTELLBLANCH SA

EBRO FOODS,SA

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

ASESORAMIENTO INTEGRAL
VIGESCO SL

CATALONIAN TECHNOLOGIE
WERKE, SL

ED SERVICIOS TECNICOS DE
INGENIERIA & CONSULTORIA
SL

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM

ASLAK, S.L.

CLARIANA MECANICS SL

EDITORIAL TRAFICO VIAL,
S.A.U.

GARSOPLAST SL

ATLANTIS IT SL

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

ELECNOR SA

GEDESCO SA

CODORNIU SA

EMPOWERING KNOWLEDGE
SERVICES SL

GESTAMP ABRERA, SA

AUREN CONSULTORS SP SLP

COLAS RIBA ASSESSORS SL

ENGLISH WORLDWIDE SL

GOMPLAST SA

AUTOLICA SA

COM 2002 SL

ERIC MANUEL JIMÉNEZ
CORBACHO

GRABADOS ANDRES, S.L.

AUTOMOBILS AR MOTORS SL

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
LAMINACIÓN SL

EUROFRED SA

GUPIPU SL

AXIOMATIC TEAM SL

COMPUTER SET SA

EVERIS SPAIN SLU

IDESA ACCESORIOS SA

BCN QUALITES, S.L.

COMPUTRONIC 5000 SL

FESTO AUTOMATION, S.A.U

IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL

IMENSION CONSULTORIA
DIGITAL SL

LIBERTIS SOLUTIONS, S.L.

ALEACIONES DE METALES
SINTERIZADOS SA

AUREN CONSULTORS
BARCELONA SL

OPENTRENDS SOLUCIONS I
SISTEMES, S.L.

SUBCONTRATACIONES
INDUSTRIALES SA
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LISOT S.L

OSCAR GALL SEGARRA

SUMEPLAST SL

INDRA SOFTWARE LABS SL

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

OVAL SOUND S.L.

SUMINISTROS BIN, SA

INDUSTRIAL GRADHERMETIC
SAE

LYNX ESTRATÈGIES
EMPRESARIALS SL

PASIONA CONSULTING, S. L.

TALLERES AUTOLICA, S.A.

INDUSTRIAL VILASSARENCA
SA

MANTENIMIENTOS E
INSTALACIONES LOGISTICAS
24, S.L.

PLAIN CONCEPTS SL

TALLERES AUXILIARES DE
ESTAMPACIONES SL

INDUSTRIAS REYMAT SA

MANUTENCIÓN, TÉCNICAS E
INGENIERIA, SA

PNEUMATICS I ACCESSORIS
LARROTCHA SL

TALLERES CIDAL SA

INDUSTRIES RAVENTOS, SA

MARCO FORNIELES MACIAS

PORTA AUTOMOCIO SL

TALLERES PENA,S.L.

INGENIERIA Y DISEÑOS
ELECTRICOS JORDI MAS, S.L.

MB MOTORS SA

PRESENCE TECHNOLOGY SL

TALLERS ATZERÀ, S.L.

INGENS NETWORKS SL

MEC 2010 SCCL

PROFIMATICA SL

TALLERS BALDOMA SL

INSTITUT CATALA DE
FINANCES

MECALUX SA

PRUFTECHNIK SL

TALLERS SOTERAS SL

INSTITUT CATALÀ
DE LA RETINA SL

MECÀNICA PRISMA SL

PRUMSA CUADROS SL

TECNOCOM
TELECOMUNICACIONES Y
ENERGÍA SA

ISVANIA TALLERES SL

MECYPLASTEC SL

PUKKAS WEBS DESIGN SL

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

IT NOW SA

MELEGHY AUTOMOTIVE
BARCELONA, S.A.U.

PUPGAM STUDIOS SL

TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU

ITEQUIA SL

MIMAR METALL SL

REFERUP SL

TELSTAR TECHNOLOGIES SL

JBC SOLDERING, SL

MIRA TELECOMUNICACIONS SL

RODI METRO SL

TKN SOLUTIONS SL

JMB ASSESSORS 2030 SL

MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE BV

ROOM GLOBAL SL

TORMAT BUSINESS
MANAGEMENT SL

JOAN BONASTRE, SA

MITVA SL

RUFFINI S.A.

TOTAL PLANNING, SL

JOAQUIN RENOM PLANA

MOL MATRIC SCCL

SAMPI LAMPI SLU

TRANSFORMACIONES Y
ESTUDIOS METALURGICOS SA

JORDAN MARTORELL SL

MOLDES ITM, S.L.

SANJO FINEBLANKING
BARCELONA,SAU

TRES I+D ENGINYERIA SL

JOSE LUIS RODRIGUEZ
DIEGUEZ

MOTORSOL IMPORT SL

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA

TUNKERS IBÉRICA SL

JOSE SANCHEZ FARRES
SOFTWARE SL

MQ1 YEEDAY SL

SEAT SA

UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE CATALUNYA

JOSEP TALLADA VILA

MURRELEKTRONIK SPAIN, SL

SEGURIDAD EN LA GESTION SL

UTC FIRE & SECURITY ESPAÑA SL

KARVE ORGANIZACION Y
INFORMATICA SA

MUTUA UNIVERSAL

SERUNION SA

UTILLAJES SA

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA

NEW WORLD SOLUTIONS, S.L.

SERVICIOS INTEGRALES PARA
MOLDES DE INYECCION SL

VERSA DESIGN SL

KENNAMETAL MANUFACTURING
BARCELONA SL

NEXPERT SL

SERVICIOS INTEGRALES
UNITECNIC SL

VIRTUAL-LAUTRIV SL

KING ECLIENT SL

NH HOTELES ESPAÑA SAU

SIMON TECH SL

VL 30 BARCELONA SLU

LAND MOTORS SA

NOVARTIS FARMACEUTICA SA

SOLMOBIL S A

VO MOTOS SL

LERRASA HIDRAULICA, SA

NTT COM MANAGED SERVICES
S.A.U.

SPROM SA

WEDA TRANSMISIONES SL

EMPRESES COL·LABORADORES DE FCT
Veure el Llistat complet >

Relació amb l’empresa: Empreses col·laboradores

INCRETEC AUTOMATION SL

LA COMUNITAT
EDUCATIVA
A Salesians Sarrià comptem amb 136 anys
d’experiència en la formació de joves en els
estudis postobligatoris. Des dels nostres
inicis hem apostat per la innovació com a
pilar fonamental a tots els ensenyaments.
La comunitat educativa de l’escola formada per
alumnes, antics alumnes, professors, membres del
PAS i famílies és cada vegada més forta en el nostre
entorn gràcies a la seva implicació a les diferents
activitats que s’organitzen des de l’escola.

RECORDS 2018-2019

EQUIP HUMÀ

RECULL DE PREMSA

CURSOS 2019-2020

La nostra escola: Presentació
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23
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Inici del nou curs
Inici de curs sota el lema ‘Descobreix-te’. Durant el
claustre es va donar la benvinguda i presentació del nou
director de la Comunitat Salesiana de Sarrià, Xavier
Brines, que va desitjar un molt bon curs a tot el personal.
Setmana d’acollida als alumnes i entrevistes tutorials.

IV Symposium gràfica
Del 6 al 8 de setembre l’escola va acollir la Quarta
Trobada Acadèmica de Recerca en Disseny Gràfic, un
espai de debat de les tendències del sector. Luz Irene
Arroyo, exalumna de l’escola, va presentar el seu
projecte ‘Proyecto Hibot: del cliente al producto’.

Formació entitats Salesianes de
Sarrià
Salesianes Santa Dorotea, l’EUSS i Salesians Sarrià, vam
organitzar la segona formació adreçada al professorat
de les tres institucions i hi van participar més de 220
persones. Aquest any, el ponent va ser Miguel Ángel
Ariza que va parlar de l’ABP, l’excel·lència educativa i
la gestió d’equips de treball.

Alumnes IB al Forum EYP
Luxembourg
Del 28 d’agost al 5 de setembre Cai Arcos, Julia
Aguilera i Maika Markes, estudiants de Batxillerat
Internacional, van participar en el 1st International
Forum of EYP Luxembourg, la plataforma europea més
gran de debat polític que organitza la Unió Europea.

La comunitat educativa: Records 2018-2019
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Graduats en Disseny per l’ISEC
de Lisboa
Antics alumnes d’arts gràfiques han obtingut la
Llicenciatura DPG en Design e Produção Gráfica a
l’ISEC, l’Institut Superior d’Educació i Ciències de
Lisboa. Gràcies a l’acord firmat entre les dues entitats,
els alumnes del nostre centre poden continuar la seva
formació en el sector de les arts gràfiques a Portugal.

Millor Disseny Jove Liderpack
Tres estudiants del Grau Superior de Disseny i edició
de publicacions impreses i multimèdia van dissenyar
un packaging sostenible i resistent per als ous de
xocolata de pasqua. PackA Egg va guanyar el guardó
al Millor Disseny Jove dels premis Liderpack.

Ajudants lingüístics
Un curs més hem comptat amb la col·laboració de
6 ajudants lingüístics com a part del programa de
Relacions Internacionals de l’escola. Aquest any, han
participat a les classes d’anglès dels cicles formatius
de grau Mitjà i Superior i també de Batxillerat.

OC TU B R E 2 0 1 8

IV Foro Alianza FP Dual
Els dies 2 i 3 d’octubre el coordinador d’FP Dual a Salesians
Sarrià va assistir a Màlaga al IV Foro Alianza para la FP,
sota el títol ‘Sis anys d’FP Dual a Espanya’. A la jornada es
van analitzar els factors clau, la qualitat i la regulació del
sistema i l’ocupabilitat juvenil, entre altres.
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Els alumnes del cicle formatiu de grau Mitjà
d’Electromecànica de vehicles automòbils van
participar a la Junior Bike Build-OFF. Aquest any,
van desmuntar, transformar i personalitzar en directe
una Harley Street Rod i una Brixton 125 amb peces de
Zodial i material de Bike Lift.

Visita d’una escola danesa
La directora de l’escola danesa Nykøbing
Katedralskole, Kirsten Danving, va visitar Salesians
Sarrià amb l’objectiu de concretar accions de
cooperació entre els dos centres. Entre altres, es va
tractar la possibilitat d’establir intercanvis d’alumnes
de Batxillerat i la promoció de la internacionalització.

Taller CRECIM
Els alumnes de Batxillerat de la modalitat de salut van
realitzar un taller experimental a les instal·lacions del
CRECIM (Centre de Recerca per a l’Educació Científica
i Matemàtica) de la Universitat de Barcelona.

Xerrada pràctiques
internacionals
El responsable de mobilitat de la Fundació BCN
Formació Professional, Jordi Castillo, va fer una
xerrada als alumnes de cicles formatius de grau
Mitjà enfocada als beneficis que els hi poden
aportar la realització de les pràctiques a empreses i
organitzacions internacionals.
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Alumnes d’automoció al
BAUM Festival
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Estada a Àustria
Dos professors de l’escola van realitzar una estada a
Àustria, en motiu de la celebració del vintè aniversari del
programa HTL4EUROPE, juntament amb sis partners
europeus. Durant una setmana es van organitzar diferents
visites a empreses capdavanteres del sector industrial.

NOV E MB R E 2 0 1 8

Taller ‘Entrena’t per la
teva seguretat’
Els alumnes de Batxillerat i FP van participar al
taller ‘Entrena’t per la teva seguretat’ de conducció
segura de motocicletes, organitzat pel Servei Català
de Trànsit. Es va combinar una part pràctica i una
teòrica per conèixer i fer servir les tècniques per
controlar i dominar aquests vehicles.

Xerrades formatives
a pares i mares
Un curs més, es van organitzar diferents xerrades
formatives sobre l’adolescència dirigida als pares
dels alumnes del centre. Es van celebrar diferents
conferències enfocades a les necessitats formatives
dels joves, les seves inquietuds i com les famílies
poden col·laborar i ajudar-los.

4a edició de Salesians
Sarrià x Empresa
L’escola va celebrar la quarta jornada de Salesians
Sarrià x Empresa, enfocada a donar a conèixer les
bones pràctiques de l’FP. En aquesta edició, van
participar més de 80 empreses i es va reconèixer a CT
Ingenieros per la seva implicació en la formació dels
alumnes i les pràctiques a l’empresa.
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Les quatre exalumnes de Batxillerat creadores
de ‘Take this Way’ van ser reconegudes com les
millors emprenedores d’Europa al Youth Start
European Entrepreneurship Award 2018. El seu
projecte és una APP que vol facilitar el pagament
del transport públic a Barcelona.

Inaugurem la primera
coberta verda
El 26 de novembre vam inaugurar la primera coberta
verda del concurs ‘Cobertes Verdes’ de l’Ajuntament
de Barcelona. L’espai compta amb 191m 2 i hi ha dos
aerogeneradors, un sistema de reg per degoteig, un
hotel d’insectes, una zona de plantes aromàtiques i
un mur vertical.

Visita Sanmenxia College
El director de l’escola, José Abascal, i la responsable
de Relacions Internacionals, Laura Ramírez, es van
reunir amb la delegació de Sanmenxia Polytechnic
College de la xina. La trobada tenia per objectiu
conèixer el nostre sistema educatiu i el model
d’innovació pedagògica de Salesians Sarrià.

D E SE MB R E 2 0 1 8

Estudiants de IB participen
al Gran Recapte
El 30 de novembre i l’1 de desembre, els alumnes
de Batxillerat Internacional van participar al Gran
Recapte d’Aliments, la campanya que recull
aliments bàsics per aconseguir que les persones més
necessitades rebin ajuda alimentaria. En aquesta
edició es van recollir més de 4.400 tones d’aliments.
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Les millors emprenedores
d’Europa
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Taller RCP
Els alumnes de primer curs de cicles formatius de grau
Mitjà i PFI van participar en un taller de reanimació
cardiopulmonar en col·laboració amb la Clínica
Corachan. Es tracta d’un workshop de la unitat
formativa de prevenció de riscos laborals del mòdul de
l’assignatura de FOL.

Rebem la certificació
d’Innovació Pedagògica
El Departament d’Ensenyament ha reconegut
Salesians Sarrià per l’aplicació de les metodologies
innovadores en l’ensenyament de la Formació
Professional. Aquest reconeixement posa en valor els
projectes consolidats que han transformat i millorat
la qualitat del sistema educatiu.

Premis al voluntariat
El projecte ‘Share the Light’ va ser finalista als Premis
Fundación Telefónica al Voluntariat. La Fundació va
reconèixer la implicació dels estudiants de Salesians
Sarrià en les tasques de sensibilització i voluntariat
que es porten a terme a Zàmbia des de l’any 2015.

Taller malbaratament
Amb la col·laboració de l’Agència de residus i del
Districte de Sarrià Sant Gervasi, els alumnes de FP
de l’escola van treballar amb els hàbits que s’haurien
de canviar per reduir el malbaratament alimentari i
aconseguir un món més just.
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Els alumnes de Batxillerat Internacional van col·laborar
almb la Fundació Suñol d’Art Contemporani en
el projecte ‘Correspondències’. Els estudiants van
establir un vincle creatiu amb l’artista plàstica Sinéad
Spelman i van reflexionar sobre la idea d’amagar-se a
través del dibuix i la fotografia.

Exposició ‘Ébola más allà del
ébola’
L’escola va acollir l’exposició ‘Ebola más allà del ébola’
del fotògraf Alfons Rodríguez i que va organitzar
Misiones Salesianas. El recull de fotografies il·lustra la
dura realitat de l’Èbola a a Sierra Leona, un dels països
africans on hi ha més infectats amb aquest virus.

Bon Nadal i feliç 2019
Pol Bardera, alumne del cicle formatiu de Grau
Superior de Disseny i edició de publicacions impreses
i multimèdia va ser el dissenyador de la felicitació de
Nadal 2019 de l’escola i que va guanyar el concurs que
s’organitza cada any.

G E NE R 2 0 1 9

The Bosco Run
El 27 de gener es va celebrar la quarta edició de la
cursa solidària ‘The Bosco Run’. Els participants amb
la inscripció col·laboren a la financiació del projecte
‘Repassem Junts’. Aquest any es organitzar un
recorregut de 5km pels carrers al voltant de l’escola.
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Projecte correspondències
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Conferència Emilio Calatayud
El jutge Emilio Calatayud, conegut per les seves
sentències basades en treball social i la reeducació
dels menors, va impartir la conferència ‘Educar es
saber decir tambén no’. La jornada, que es va celebrar
a l’auditori de l’escola, estava dirigida a educadors
professors i famílies de nens i adolescents.

MasterClass de Guarro Casas
Daniel Domínguez, product manager d’ArjowigginsGuarro Casas va explicar als estudiants del cicle
formatiu de grau Superior en Disseny i edició de
publicacions impreses i multimèdia els diferents
materials de recobriment per a l’enquadernació i el
packaging de luxe.

Nous projectes al Coworking
David del Campo, exalumne de robòtica a Salesians
Sarrià i alumne d’enginyeria a l’EUSS, i el seu
col·laborador David Prados, han desenvolupat el seu
projecte al coworking de l’escola. Els dos han creat
un escalfador de menjar portàtil i autònom que s’ha
registrat a l’OEPM.

Festa de Don Bosco
El 31 de gener es va celebrar la festivitat de Don
Bosco i es van organitzar jocs, activitats esportives i
la tómbola Aquest any també es va sortejar la cistella
solidària ‘Share the Light’. Tots els diners recaptats
es van destinar al projecte solidari que cada any
realitzem a Zàmbia.
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Concert solidari ‘Share the Light’
El dia 1 de febrer es va celebrar el primer concert
solidari ‘Share the Light’ per ajudar a finançar les
iniciatives més urgents que s’han de realitzar a City
of Joy. Al concert hi van participar alumnes, antics
alumnes i personal del centre.

Celebrem els 135 anys de l’escola
Aquest 2019 hem estat d’aniversari, ja que Salesians
Sarrià ha celebrat el seu 135 aniversari. Amb els
inicis com a ‘Talleres Salesianos’, l’escola sempre ha
apostat per la iniciativa i la innovació dels estudis i
dels alumnes. Actualment, ja comptem amb més de
1.600 alumnes de Formació Professional i Batxillerat.

Visita de representants del Marroc
Una delegació de l’OFFPT (Oficina de la Formació
Professional i de la Promoció del Treball de Marroc),
representants de la Fundació Inform i la Fundació
BCN Formació Professional van visitar l’escola per
conèixer el sistema de Formació Professional de Grau
Mitjà i els estudis de Gestió Administrativa.

MAR Ç 2 0 1 9

Concurs de programació
CodeWars
Els estudiants de Batxillerat Internacional van
participar en la 5a edició del concurs de programació
HP Codewars a les instal·lacions de l’empresa Hewlett
Packard a Sant Cugat del Vallès. La competició busca
fomentar l’interès dels estudiants per les vocacions
científiques i tècniques.
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Exposició ‘Mujeres que
cambiaron el mundo’
L’escola va acollir l’exposició de fotografies ‘Mujeres
que cambiaron el mundo’ cedida pel Parc Científic
de Barcelona. L’exposició mostrava la trajectòria
de diverses científiques cèlebres que han aconseguit
grans fites per a la humanitat gràcies a la seva ciència
i tecnologia.

Xerrades i visites d’orientació
professional
Els alumnes dels cicles formatius de grau Mitjà
d’Electricitat i electrònica van assistir en diverses
tutories d’orientació professional i van conèixer
de primera mà les empreses punteres del sector.
Els alumnes de primer del cicle d’Instal·lacions de
Telecomunicacions van visitar l’empresa Mediapro.

Xerrades de sensibilització
Els estudiants de segon curs de Batxillerat i FP van
participar en les xerrades de sensibilització per
al voluntariat, dins de la programació d’activitats
tutorials. Aquestes jornades volen donar a conèixer
l’experiència de voluntariat i despertar el seu
interès en les accions solidàries.

Participem al concurs
ProgramaMe
Tres estudiants del cicle formatiu de grau Superior de
Desenvolupament d’aplicacions multipaltaforma van
participar a la IX edició de la fase regional catalana del
ProgramaMe, concurs adreçat als alumnes de cicles
formatius que proposa la resolució de problemes de
diferents nivells.
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Catherine l’Ecuyer, experta en educació, va oferir la
xerrada ‘Educar en l’atenció’. Dirigida a mares, pares i
membres de la comunitat, es va centrar en el paper de
l’atenció en el procés d’aprenentatge, perquè la crisi
de l’educació és una crisi d’atenció i sense aquesta no
hi ha aprenentatge.

Proves Cangur
Els alumnes de Batxillerat de l’escola van participar
a les proves Cangur de matemàtiques que se
celebren cada any als centres de Catalunya. L’objectiu
és acostar les matemàtiques als més joves i intentar
despertar el seu interès d’aquesta matèria a través de
la resolució de problemes.

Saló de l’Ensenyament
Del 20 al 24 de març va tenir lloc una nova edició del
Saló de l’Ensenyament. Els visitants van conèixer la
nostra oferta educativa, resoldre els dubtes sobre els
estudis postobligatoris que oferim al centre. Aquest
any també van poder conèixer alguns dels projectes
realitzats pels alumnes de Salesians Sarrià.

Fira internacional d’empreses
simulades
Alumnes i professors d’FP d’administració de l’escola
van assistir a la 25th Internacional Trade Fair of
Student Firms, la fira d’empreses simulades que es
va celebrar a Praga del 19 al 22 de març. Els estudiants
van realitzar operacions de compravenda i contractes
amb col·laboració amb les altres escoles participants.
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Xerrada Catherine L’Ecuyer
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Saló Graphispack 2019
El departament d’arts gràfiques de l’escola va estar
present al saló Graphispack, que es va celebrar del 26
al 29 de març al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona.
Els alumnes creadors de PackA Egg van rebre el premi
LiderPack al millor disseny Jove de Packaging.

Donació de sang
El dimecres 27 i el dijous 28 de març va tenir la
campanya anual de donació de sang a l’escola, dins del
marc del projecte Escola Solidària. Des de Salesians
Sarrià cada any col·laborem amb el Banc de Sang i
Teixits perquè alumnes, professors, PAS i familiars
puguin donar sang al centre.

Jornades d’emprenedoria
Els alumnes de grau Superior van assistir a la taula
rodona orientada a l’emprenedoria dins de les
Jornades Professionals i Tecnològiques. Aquesta
edició van participar l’startup USMIMA i Randstad.
Els estudiants de segon curs van tenir l’oportunitat
d’explicar les seves pràctiques en empreses.

Jornades de tutors d’empreses
Des de l’escola es va organitzar una jornada dirigida
als tutors de les empreses que participen en els
programes de pràctiques de Formació Professional
Dual. A la xerrada van tenir l’oportunitat de conèixer
tots els detalls sobre els convenis i com han d’ajudar
als alumnes.
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El departament de Relacions Internacionals va
organitzar una taula rodona sobre la mobilitat
internacional dels estudiants i totes les seves
implicacions. En aquesta jornada hi van participar
Jordi Castillo, Sam Whiteleuy i Xavier Just, antic
alumne de l’escola.

Jornada d’orientació i reflexió
sobre l’FP
La Fundació ATRESMEDIA, Fundación Mapfre i IESE
Business School van presentar l’estudi ‘Reflexiones
sobre la Formación Professional de Grado Medio y
Superior’ a l’escola. La presentació es va celebrar
dins de la jornada d’orientació i reflexió sobre l’FP que
organitzem cada any a Salesians Sarrià.

Taller de robòtica a l’hospital
Els alumnes de grau Superior de mecànica van realitzar
uns tallers de robòtica a la ludoteca de la planta
de pediatria de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Aquesta iniciativa solidària està lligada al programa
de voluntariat de la planta infantil del centre sanitari.

AB R I L 2 0 1 9

Sant Jordi solidari
L’escola va celebrar la tradicional diada de Sant Jordi
amb la venda de roses i llibres, actuacions musicals,
lectures literàries i l’entrega dels premis del concurs
de Sant Jordi. Voluntaris de Share the Light van muntar
dues paradetes de venda de roses per recollir fons pel
projecte a Zàmbia.
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Jornada de mobilitat
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Parlament Científic Jove
Els alumnes de Batxillerat Internacional van participar
en la 4a edició del Parlament Científic Jove, un
programa que prepara als joves com a ciutadans actius
dins de la societat del coneixement mitjançant el debat,
la negociació i temes de ciència.

Nit de l’Esport
Alumnes, antics alumnes i personal de l’escola es van
trobar per celebrar la Nit de l’Esport. En la jornada,
que busca compartir valors com la superació, el treball
en equip i la solidaritat, es van organitzar partits de
futbol, bàsquet i voleibol.

M A IG 2019

Aplicació per a un braç robotitzat
Els alumnes del cicle formatiu d’Automatització i
robòtica industrial van desenvolupar una App per
a un braç dispensador de monedes de xocolata.
L’aplicació compta amb un sistema Bluetooth a través
d’un control remot des d’una tablet. El robot té per
objectiu aproximar la robòtica als més joves.

Sortida PFI
Els estudiants de PFI d’electricitat van visitar el
refugi 307 de la Guerra Civil. Els alumnes van tenir
l’oportunitat de conèixer la història del refugi, un
element clau que va reduir les víctimes del conflicte
durant els bombardejos de la ciutat de Barcelona.
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Amb motiu del Dia d’Europa, l’escola va organitzar la
jornada ‘Reconeixement de Pràctiques FP a Europa’
que va comptar amb Laura Ballarin, assessora
d’Assumptes Exteriors del Parlament Europeu. Els
alumnes també van assistir al pati a la lectura del
manifest que denuncia la guerra contra la infància.

Setmana de l’arquitectura
El passat 15 de maig i dins de la Setmana de
l’Arquitectura es va programar una visita a la coberta
verda de l’escola i on van poder veure les diferents
zones com les plaques fotovoltaiques. També al llarg
del dia es van organitzar dues xerrades enfocades a la
sostenibilitat.

Musical Mamma Mia
Com cada curs, el grup de teatre de la Moguda Juvenil
Salesiana de Sarrià (MJS) va presentar el seu esperat
musical. Enguany es tracta d’una nova versió basada
en l’obra d’Abba i que explica la història del casament
dels protagonistes.

Visita a Orleans
Un grup de professors que treballen amb la
metodologia de simulació d’empreses ‘learning by
doing’ van visitar diferents centres educatius de la
ciutat d’Orleans (França) per conèixer altres escoles
que treballen amb aquesta metodologia i compartir
sinèrgies i possibles col·laboracions.
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Dia d’Europa
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Festa Maria Auxiliadora
Un any més, els alumnes, professors i membres del PAS
van participar en la celebració de la jornada en record
de Maria Auxiliadora. Al llarg del dia es van organitzar
activitats lúdiques i esportives. Tots els assistents
van poder gaudir de l’esmorzar de xocolata desfeta i
melindros al pati de l’escola

JU N Y 2 0 1 9

WORLD ROBOT OLYMPIAD
L’escola va ser per quart any consecutiu seu de la
WRO, la competició més important de robòtica per a
joves. En aquesta edició hi van participar més de 20
equips en la fase classificatòria del torneig que van
construir robots amb materials LEGO en equips de 2
o 3 participants.

Projectes finals d’FP
Els alumnes dels cicles formatius de grau Mitjà de
Salesians Sarrià van presentar davant de tots els seus
companys els treballs que han anat desenvolupant
al llarg de tot el curs 2018/2019. Tots els projectes
estaven basats en la innovació i la creativitat, dos
dels valors que potenciem en aquests estudis.

Comiat d’Alumnes
Els alumnes de Batxillerat, Batxillerat Internacional,
cicles formatius de grau Mitjà i grau Superior i
PFI que van finalitzar els seus estudis durant el curs
2018/2019 van acomiadar-se de l’escola en un acte on
hi van participar tot l’equip docent i l’equip directiu.
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Les dues propostes d’aplicacions per a mòbil Risking
i SportShare, desenvolupades pels alumnes de grau
Superior d’Administració, Arts Gràfiques i Informàtica,
van ser finalistes als premis mSchools, plataforma
del Mobile World Barcelona, en la modalitat d’App
Education.

Confirmacions d’alumnes
Estudiants de l’escola que formen part de la Moguda
Juvenil Salesiana de Sarrià (MJS) es van confirmar
al Santuari de Maria Auxiliadora acompanyats per
membres de la comunitat educativa, padrines i
padrins, familiars i amics. La celebració va estar
presidida pel Bisbe Auxiliar, Monsenyor Sergi Gordo.

Talents for Europe
Una delegació de cinc empreses austríaques i
representants de la Cambra de Comerç de la regió
d’Estiria (Àustria) van visitar l’escola per establir una
possible cooperació en matèria d’FP entre Espanya i
Àustria. L’objectiu és facilitar que els joves catalans
aconsegueixin una ocupació al país austríac.

Plurilingüisme
L’escola va celebrar una jornada basada en el
plurilingüisme dirigida a la comunitat docent.
Durant la diada es van celebrar diferents xerrades
sobre les estratègies i bones pràctiques es poden
implantar a les escoles per fomentar l’aprenentatge
de llengües als alumnes i professors.
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Finalistes mSchools
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La comunitat educativa: Recull de premsa

L A C O MUNI TAT EDUCATIVA

Recull de
Premsa

Els projectes desenvolupats pels nostres alumnes,
l’aposta per la sostenibilitat i les activitats
organitzades a l’escola han sigut notícia als
mitjans de comunicació.

Un dels projectes dels estudiants de Salesians Sarrià és
un braç robòtic controlat a través d’una aplicació que
té per objectiu aproximar la robòtica als més petits.
Betevé i El Economista van ser alguns mitjans que es
van fer ressò d’aquest braç dispensador de monedes de
xocolata i que s’ha desenvolupat a l’escola.
El Periódico , La Vanguardia i Entorno Inteligente
es van fer ressò de Take this Way, una app que permet
el pagament del transport públic a través d’internet.
Aquest projecte, premiat internacionalment, va ser ideat
al centre per unes antigues alumnes de Batxillerat en el
seu treball de recerca.
Les diferents activitats organitzades per l’escola
també han tingut repercussió als mitjans de comunicació.
La inauguració de la coberta verda va ser notícia a
Metrópoli Abierta , La Vanguardia i el Diari ARA ,

També la cursa solidària que organitzem anualment
va tenir ressò al portal digital We Run Barcelona , El Jardí
Sarrià-Sant Gervasi i La Vanguardia .
Les jornades orientades a l’FP i la xerrada de Catherine
l’Ecuyer van ser publicades en mitjans com Magisterio ,
Educación 3.0 i La Vanguardia .
Els tallers de robòtica per als nens ingressats a la
planta pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, i que
els imparteixen els alumnes del grau Superior de mecànica
de l’escola, van ser notícia al Diari ARA , RAC1 i Betevé que
van donar a conèixer l’objectiu d’aquest programa.
PackA Egg, packaging per a transportar ous de xocolata
i desenvolupat pels nostres alumnes i que va ser guanyador
del premi al Millor Disseny Jove de Liderpack va ser notícia
a mitjans com Interempresas, Alimarket i Aral.
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APARICIONS TELEVISIVES

16
APARICIONS EN PAPER

44

RÀNQUING DE LES
NOTÍCIES DESTACADES
ALS MITJANS

14
Un packaging per a transportar
ous de xocolata, guanyador del
Millor Disseny Jove de Packaging
de Liderpack

12
Salesians Sarrià instal·la el seu
‘Pulmó verd’ al cor de Sarrià

APARICIONS DIGITALS

01
APARICIONS A LA RÀDIO

06
Salesians Sarrià imparteix uns
tallers de robòtica per a nens
ingressats a l’Hospital Parc Taulí

DESCARREGA EL DOSSIER DE PREMSA
DE SALESIANS SARRIÀ
ACCEDIR AL DOSSIER DE PREMSA>

La comunitat educativa: Recull de premsa
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APARICIONS
DE SALESIANS
SARRIÀ ALS
MITJANS
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La comunitat educativa: L’Equio Humà

L A C O MUNI TAT EDUCATIVA

L’Equip
humà

A Salesians Sarrià comptem amb un equip docent
amb perfils molt variats que donen resposta a les
necessitats de cada estudi, això ens permet impartir
una formació de qualitat.

La docència personalitzada és un dels valors afegits
dels estudis que oferim a l’escola, a més de ser propers
als alumnes i a les seves famílies, Per donar resposta a
aquesta meta, tots els grups reben una acció tutorial i
personalitzada que permet adaptar-nos a les diferents
necessitats individuals.
Oferir una educació de qualitat on la innovació i
l’emprenedoria són els pilars fonamentals, és un dels
reptes que treballem any rere any per aconseguir que
els nostres estudiants rebin la millor docència. A l’escola
tenim amb un equip qualificat de docents que promou
els valors i les competències professionals necessàries
als alumnes perquè quan finalitzin els estudis a l’escola
tinguin les capacitats competencials per afrontar-se als
diferents reptes professionals.

120

PROFESSORS

26

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El professorat de Salesians Sarrià té experiència en
l’educació postobligatoria, el que ens permet oferir un
ensenyament de qualitat, adaptat a la societat actual
i que prepara als joves per a l’ensenyament superior
o el món laboral. A més, el nostre equip acompanya a
l’estudiant al llarg del curs escolar, una tasca que es
desenvolupa conjuntament amb el personal del Servei
d’Assessorament Psicopedagògic i que també es dirigeix
a les famílies dels joves.
El personal d’administració i serveis té un paper
molt destacat en el dia a dia dels alumnes, ja que són els
encarregats d’ajudar-los en els tràmits de matriculació,
fomenten la participació en les diferents activitats,
assistència i orienten a famílies i alumnes en els tramits
administratius de l’escola.

10

DEPARTAMENTS

136

ANYS D’EXPERIÈNCIA
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EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR TITULAR
José Abascal

CAP D’ESTUDIS FP GM I PFI
Eloy González

CAP DE PASTORAL
Rafael Rodríguez

SOTSDIRECTOR
Francisco Álamo

CAP D’ESTUDIS FP GS
Josep Cartañà

CAP DEL SAPP
Marta Pujol

ADMINISTRADOR
Vicenç Sánchez

CAP D’ESTUDIS BATXILLERAT
Carlos Escriche

BATXILLERAT

CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS I ARTS

CIÈNCIES

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

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

Míriam Fernández
Julia Ferrández
Carles Hernández
Rubèn Intente
Montse Llorens
Juanjo Moreno
Lurdes Nieto
Elisenda Pont
Mª Àngels Pueyo
Gerard Rodríguez
Mireia Solé
Glòria Tascón

TECNOLOGIA
Eugeni González
José Juan
Rosa Martínez-Márquez
Miquel Pera
Ángeles Redón
Rafa Rodríguez
Carina Rubio

Carlos Escriche (cap)
Xavi Bassons
Julia Ferrández
Javier Gómez
José Juan
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DEPARTAMENT MIXT
Núria Gallinat (cap)
Paco Álamo
Ofèlia Arana
Plàcid Béjar
José Luis Beltrán
Marta Carrete
Sebastián Castro

Dani Cruz
Ana Durán
María José Fernández
Xavier Fernández
Francesc Folch
Blanca Font
M. José Gallardo

Miquel Jordi García
Natalia Gijón
Javier Gómez
Román González
Ramon Guàrdia
José Manuel Martínez
Judith Mundet

Joan Nogués
Susanna Pedrosa
Marta Pujol
Julio Sáenz de Tejada
Manuel Segura
Aureli Solà
Cristina Tudela

Francesc Xavier Vilaró
Toni Zafra

ELECTRICITAT / ELECTRÒNICA
Lluís Vilaplana (cap)
Josep Mª Capdevila (adjunt)
Óscar Aguilera
Joan Aguilera
Juan Carlos Alonso

Oriol Argany
Jordi Castells
Luis Colado
Oriol Collell
Marc Dalmases

Eloy González
David Martínez
Félix Moreno
Javier Rodríguez
Carlos Salinas

Joan Samarra
Dani Serra
Josep Mª Serra
Ferran Sesé
Pep Vela

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

Jordi Castells
Laura Domingo
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
Toni Zafra

MECÀNICA / AUTOMOCIÓ

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

Raúl Fernández
Ricardo Gámez
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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SERVEI ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC
Marta Pujol (cap)

Cristina Tudela

Elisenda Pont Serra

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
SECRETARIA
Isabel Arnal (cap)
Mercè Avellana
Maribel Horna
Antoni Martín
Laura Núñez
Elisabet Sánchez
Susana Sánchez
ESCOLA EMPRESA
Raúl López (cap)
Maite Fontana
Jordi Ribes
Susana Sánchez

SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ
Remei Barderi

QUALITAT
David Martínez

RELACIONS INTERNACIONALS
Laura Ramírez

BIBLIOTECA
Remei Barderi

COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ
Silvia Osorio
Mónica Serrano

CONSERGERIA
Macarena Arroyo
Ciano Carnero
Francesc Pagés
Maite Quera

ADMINISTRACIÓ
Vicenç Sánchez (cap)
Francesc Cruz
Cristina Reguera

MANTENIMENT TIC (ASSISTEC)
José María Moyano (coordinador)
Carlos Franco
José Luís Sánchez
Jordi Ribes
ASSESSOR TAC
Josep Gutiérrez
MANTENIMENT
Juan Carlos Martínez (cap)
Ciano Carnero
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PASTORAL I MONITORS MJS
PASTORAL

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

Rafa Rodríguez (cap)
Ana Durán
Joan Nogués
Toni Zafra

Verónica Collado
Natalia Gijón
Nuria Mei Barbero
Ona Novo
Cristina Pareras

Mariona Rodríguez
Dídac Verdés
Anna Vidal

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE
DIRECTOR (PRESIDENT DEL CONSELL)
José Abascal
REPRESENTANTS DEL TITULAR
Francisco Álamo
Vicenç Sánchez
Joaquim Marsans

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS
Antonio Zafra
Josep Gutiérrez
Miguel Ángel Buendía
Agustí Carrillo

REPRESENTANTS DELS PARES D’ALUMNES
Montserrat Busto
Fina Cantos
Sonia Rivero
Maria Aránzazu Suau

REPRESENTANTS DEL P.
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
José María Moyano

REPRESENTANTS DELS ALUMNES
Aran Gascón
Mario Venegas
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La comunitat educativa: Cursos 2019/2020

L A C O MUNI TAT EDUCATIVA

Cursos
2019 / 2020

Aquest curs 2019-2020, l’escola compta amb més
de 1.600 alumnes d’estudis postobligatoris. Amb
el Batxillerat o els Cicles Formatius, els estudiants
s’especialitzen professionalment per orientar el seu
futur professional.

Salesians Sarrià acull a més de 1.600 estudiants entre
els estudis de Batxillerat, Batxillerat Internacional,
cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior i
estudis de PFI que han continuat la seva formació al
nostre centre.

La importància d’aconseguir una formació adaptada a
les necessitats del mercat és clau per a nosaltres, i per
això oferim un procés d’aprenentatge i acompanyament
personal als alumnes que els ajuda en el seu camí
professional.

456

663

538
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BATXILLERAT

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

GRUPS

VOLS TENIR DE RECORD LA FOTOGRAFIA
DEL TEU GRUP EN ALTA RESOLUCIÓ?
DESCARREGA-TE-LA EN AQUEST ENLLAÇ>

65
La comunitat educativa: Cursos 2019/2020

BAT XILLER AT

B1A

Tecnològic

B1C

Ciències de la salut

B1E

Ciències socials

B1B

Tecnològic/Ciències de la salut

B1D

Científic/Ciències de la salut

B1F

Humanístic/Artístic
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IB1A

Batxillerat Internacional

IB1C

Batxillerat Internacional

B2B

Tecnològic/Ciències de la salut

IB1B

Batxillerat Internacional

B2A

Tecnològic

B2C

Ciències de la salut
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B2D

Científic/Ciències de la salut

B2F

Ciències socials/Humanístic/Artístic

IB2B

Batxillerat Internacional

B2E

Ciències socials

IB2A

Batxillerat Internacional

IB2C

Batxillerat Internacional
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G R AU M I T J À

M1TC

1r Curs de CFGM Instal·lacions de
telecomunicacions

M1MC

1r Curs de CFGM
Mecanització

M1AU2

1r Curs de CFGM Electromecànica de
vehicles automòbils

M1IE

1r 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

69
La comunitat educativa: Cursos 2019/2020

M1IN2

1r Curs de CFGM Sistemes
microinformàtics i xarxes

M1GA

1r Curs de CFGM
Gestió administrativa

M1AD

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

M1IN3

1r Curs de CFGM Sistemes
microinformàtics i xarxes

M1AG

1r Curs de CFGM
Preimpressió digital

M2TC

2n Curs de CFGM Instal·lacions
de telecomunicacions
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M2IE

2n Curs de CFGM Instal·lacions
elèctriques i automàtiques

M2AU1

2n curs de CFGM Electromecànica
de vehicles automòbils

M2IN1

2n Curs de CFGM Sistemes
microinformàtics i xarxes

M2MC

2n Curs de CFGM
Mecanització

M2AU2

2n Curs de CFGM Electromecànica de
vehicles automòbils

M2IN2

2n Curs de CFGM Sistemes
microinformàtics i xarxes
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M2IN3

2n Curs de CFGM Sistemes
microinformàtics i xarxes

M2AG

2n Curs de CFGM
Preimpressió digital

M2GA

2n Curs de CFGM Gestió
administrativa

M2AD

2n Curs de CFGM Atenció a persones
en situació de dependència

PFI

P1EL

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

P1AU

Auxiliar de reparació i manteniment
de vehicles lleugers
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G R AU SU P E R I O R

S1TC

1r curs de CFGS Sistemes de
telecomunicació i informàtics

S1ER

1r Curs de CFGS
Energies renovables

S1DM

1r Curs de CFGS Disseny en
fabricació mecànica

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
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S1SX

1r curs de CFGS Administració de
sistemes informàtics en xarxa

S1AF

1r curs de CFGS
Administració i finances

S2AR

2n curs de CFGS Automatització i
robòtica industrial

S1AG

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

S2TC

2n curs de CFGS Sistemes de
telecomunicació i informàtics

S2ER

2n curs de CFGS
Energies renovables
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S2PM

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

S2AM

2n curs de CFGS Desenvolupament
d’aplicacions multiplataforma

S2AG

2n curs de CFGS Disseny i edició de
publicacions impreses i multimèdia

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

ESCOLA
INTERNACIONAL
I INNOVADORA
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
BATXILLERATS
BATXILLERAT INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•

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

PORTES OBERTES
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB

www.salesianssarria.com

Salesians Sarrià

Passeig Sant Joan Bosco, 42
08017 - Barcelona
Tel.93 203 11 00
salesians.sarria@salesians.cat

CATALÀ ME-R22/202001

www.salesianssarria.com

