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Fa anys que l’Escola Pia de 
Sarrià, en horari lectiu, ofereix 
la possibilitat, mitjançant les 
matèries complementàries, 
d’aprendre el que l’ensenya-
ment en les darreres dèca-
des havia relegat a l’àmbit 
familiar. A la mateixa Escola, 
l’alumnat aprèn a planxar i 
cosir; a presentar, cuinar i 
servir diferents plats, i a fer 
reparacions elèctriques, de 
lampisteria i de l’automòbil. 
En efecte, al final de l’ESO, 
els nostres joves són com-
petents en supervivència 
domèstica, perquè la planxa 
i la costura, la cuina i el 
bricolatge formen part del 
nostre projecte educatiu.

A més, a l’ESO, l’Escola Pia 
de Sarrià proposa un ampli 
ventall de matèries optati-
ves, les quals s’adapten a les 
necessitats i els interessos de 
cada adolescent i jove. En 
l’àmbit de les matemàti-
ques, tenim optatives que 
garanteixen la millora dels 
resultats acadèmics i d’altres 
que promouen la participació 
en diferents concursos. En 
l’àmbit de l’emprenedoria, 
oferim la possibilitat, en edat 
primerenca, de poder entrar 
en contacte amb el món em-

presarial i de la innovació. En 
l’àmbit de les noves tecnolo-
gies, la informàtica, l’elec-
trònica, i la robòtica i la Lego 
League són també part de la 

nostra oferta. En l’àmbit de 
la lingüística, l’aprenentatge 
de l’alemany i el francès, amb 
l’acreditació d’organismes 
externs, i els intercanvis que 

hi tenim vinculats, continuen 
sent una de les nostres grans 
vàlues. Pel que fa a la lite-
ratura, en grups reduïts, hi 
ha alumnes que gaudeixen 
del gust per la lectura. Per 
potenciar la creativitat, 
tenim optatives de creació 
literària, d’art dramàtic i de 
disseny. I, pel que fa a les 
ciències de la vida, oferim 
matèries de biologia, d’intro-
ducció al mètode científic i 
d’alimentació i nutrició. Sens 
dubte, l’oferta d’optatives 
de la nostra Escola, àmplia i 
diversa, permet que els nos-
tres adolescents i joves cursin 
matèries adaptades i cohe-
rents amb els seus interessos.

En el vessant més personal, 
l’alumnat de quart, amb la 
possibilitat de continuació 
en el Batxillerat, també fa 
activitats de voluntariat en 
residències d’avis, escoles i 
entitats del barri per tal de 
treballar l’empatia i la solida-
ritat, dos valors essencials en 
la vida de qualsevol persona.

Sovint les famílies, en buscar 
una escola, en valorem l’en-
torn, els espais, els currí-
culums, les metodologies... 
Massa sovint, però, oblidem 
que la societat, a banda de 
bons professionals, de bons 
comunicadors, de persones 
assertives, poliglotes..., també 
necessita persones compe-
tents en tots els àmbits del 
dia a dia. I és per això que, 
a l’Escola Pia de Sarrià, ja fa 
temps que apostem també 
pels aprenentatges que van 
més enllà del currículum 
reglat: volem que els nostres 
alumnes surtin preparats no 
només per tenir trajectòri-
es professionals d’èxit en 
tots els sectors sinó també 
per a la vida mateixa.
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