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SARRIÀ EDUCA

L’Escola Pia Sarrià amplia l’oferta al centre 
de formació professional
Impartirà estudis per a tècnic/a superior en 
agències de viatges, vinculats a l’esport

El centre de Formació Professional de 
l’Escola Pia Sarrià ampliarà la seva oferta 
educativa de cara el curs vinent. L’entitat 
educativa, especialitzada en els estudis 
vinculats a l’esport, proposa pel proper 
curs un nou cicle de grau superior, de dos 
anys, de 2.000 hores (1.650 en un centre 
educatiu i 350 en un centre de treball), 
en la branca d’Hoteleria i Turisme: tècnic 
o tècnica d’agències de viatges i gestió 
d’esdeveniments.

“Ho vam presentar en el passat Saló de 
l’Ensenyament perquè, tot i que aquesta és 
un formació que ja ofereixen altres esco-
les a Catalunya, la peculiaritat del cicle que 
oferim està vinculat, en específic, al món 
de l’esport. En concret, a l’organització i 
gestió d’esdeveniments esportius. Com 
tothom sap, la formació professional cen-
trada en l’esport és la nostra especialitat. 
Hem estat pioners a Catalunya en la forma-
ció de tècnics esportius i actualment oferim 
fins a 20 cicles de grau mitjà i grau superior 
intentant abraçar totes les branques edu-
catives que tinguin un lligam amb l’esport. 
Per exemple, tenim un cicle de grau supe-
rior dedicat a la nutrició que complemen-
taria, si l’alumne ho vol, la formació que ha 
rebut com a tècnic esportiu”, explica el cap 
d’estudis de Cicles Formatius i Ensenya-
ment Esportius, Sito Camprubí.

“No ens hem volgut quedar amb les matè-
ries més genèriques pel que fa la formació 
al centre. Volem oferir, als alumnes propis, 
però també als alumnes d’altres escoles 
si hi estan interessats o interessades, for-
mació més especialitzada. El cicle de nu-
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trició és un cas. Com ho és aquest que 
hem presentat com a novetat aquest any, 
relacionat amb les agències de viatge”, 
afirma Camprubí. “Un cop s’ha aprovat 
el cicle de grau superior et capacita per 
programar viatges combinats i esdeveni-
ments, vendre serveis turístics mitjançant 
agències de viatges i altres distribuïdors i 
proposar accions de màrqueting que, en 
el cas dels nostres alumnes, estaran espe-
cialitzats en l’àmbit de l’esport”, diu Cam-
prubí que afegeix “que no hi ha dubte que 
és un sector, l’esportiu vinculat al turisme, 
que està en creixement i que té un gran 
potencial”.

“Pensem que l’agenda esportiva dels 
adults està en auge. Està demostrat que 
hi ha cada dia més interès i des de l’any 
2000 la pràctica de l’esport en adults dels 
40 als 55 anys ha crescut notablement. I, 
en molts casos, aquesta pràctica porta a 
fer realitat aquests reptes esportius en in-
drets fora del teu entorn, amb la qual cosa, 
molts aprofiten aquest desplaçament per 
fer turisme”, afirma Camprubí.

L’Escola Pia de Sarrià ofereix cicles de 
grau mitjà vinculats a la conducció d’ac-
tivitats físico-esportives en el medi natu-
ral i cicles de grau superior, d’animació 
d’activitats físiques i esportives, i estudis 
d’ensenyaments esportius de Muntanya i 
Escalada, Esports d’Hivern i Salvament i 
Socorrisme. Des de fa uns anys té un cicle 
de Sanitat –nutrició esportiva– i ara afe-
geix aquest cicle d’Hoteleria i Turisme. El 
centre dóna formació professional a 350 
alumnes.

CICLE FORMATIU

Els alumnes de segon del cicle formatiu de 
Gestió Administrativa de l’escola Sagrat 
Cor de Sarrià han participat d’una iniciativa 
impulsada des del propi centre educatiu 
que ha consistit en desenvolupar, a nivell 
pràctic, una pàgina web per a diferents 
entitats del barri. L’activitat ha permès als 
alumnes –vint nois i noies de 18 anys del 
cicle formatiu han pogut realitzar aquest 
projecte– dissenyar, gestionar i coordinar 
amb les entitats demandants del servei 
la pàgina web institucional de cadascuna 
d’aquestes associacions que no tenien 
aquest posicionament a la xarxa.

“Pels alumnes aquesta ha estat una 
experiència molt interessant. No sols han 
hagut de dissenyar el web. Han hagut 
de, prèviament, escoltar les necessitats 
que tenien aquestes associacions i 
plasmar-ho amb la solució proposada; 
han hagut d’escoltar i després aplicar 
els canvis que els ha suggerit els clients, 
han hagut defensar el projecte. Crec que 
pels alumnes d’aquest cicle el projecte 
els ha estat molt enriquidor”, explica la 
professora i coordinadora del programa, 
Mònica Atienza. “En alguns casos, fins 
i tot, han hagut de fer les fotografies o 
adaptar el logotip. Ha estat una tasca 
molt completa que no servirà només per 

superar l’assignatura. En aquest cas, hi 
ha hagut la motivació extra que aquestes 
pàgines són d’utilitat i per aquestes 
entitats”, afegeix Atienza.

Per tal de trobar les entitats i associacions 
que poguessin estar interessades en tenir 
un web –de forma gratuïta–, l’escola va 
demanar ajut al Districte de Sarrià-Sant-
Gervasi que ha estat qui ha fet córrer 
la veu i qui ha canalitzat les peticions. 
Així, les entitats que s’han acollit a la 
proposta han estat les llars Mare de Déu 
de Gràcia i Mossèn Lluís Vidal, el col·lectiu 
La Bambolina Negra Teatre i l’Orfeó 
Sarrianenc.

“Pel proper curs, vist l’èxit d’aquest 
primer any, plantegem arribar a més 
associacions. També volem generar 
un curs de manteniment per aquestes 
associacions i un taller de mòbil, de 2 o 3 
hores”, ha indicat Atienza.

La presentació de les pàgines web serà el 
dia 22 de maig, a la sala d’actes de l’escola 
del Sagrat Cor de Sarrià, a les 11 del matí, 
on hi seran presents els responsables de 
les entitats que hi ha participat i que des 
d’ara gaudiran de les noves pàgines webs.

El passat dia 3 d’abril l’Scuola Italiana 
va participar al Bisa Talent Show de 
l’American School de Barcelona. Va ser un 
espectacle amb finalitats benèfiques amb 
l’objectiu de recollir fons pel programa 
de música de l’hospital pediàtric de Sant 
Joan de Déu. Cada escola participant 
tenia 8 minuts per fer la seva actuació.
Els alumnes de l’Scuola Italiana, coordinats 
pel professor de música Andrea Catino, 
van portar dalt de l’escenari un espectacle 
combinant diferents disciplines artístiques: 
dansa, música i art. 
La resposta va ser tan positiva que els 
responsables de l’American School de 
Barcelona els ha convidat a participar en 
els propers festivals i talents shows de 
l’escola. 

TALENT SHOW

L’Scuola Italiana va participar al Bisa Talent Show

Alumnes del Sagrat Cor de Sarrià dissenyen 
webs per a entitats locals
El projecte forma part del curs de cicle formatiu 
de Gestió Administrativa

160 alumnes de l’escola Santa Isabel i 80 
alumnes de Highlands School Barcelona 
han participat en el Torneo de la Amistad 
dels col·legis RC celebrat del 3 al 7 d’abril 
a Sevilla. El Torneig de l’Amistat se celebra 
cada 2 anys en alguna ciutat d’Espanya i 
participen tots els col·legis RC d’Europa. 

S’hi competeix en diferents disciplines 
esportives: atletisme, pàdel, futbol, volei-
bol, gimnàstica rítmica... Durant aquests 
dies s’ha pogut sentir la companyonia, el 
treball en equip, l’esperit de superació… 
entre els 2.000 alumnes que han participat 
de tots els col·legis RC.

ESPORT

Highlands School Barcelona i Santa Isabel participen en el 
Torneig de l’Amistat 2019




