
Per a més informació podeu
contactar amb nosaltres a:
C/ Cervantes, 77
08191 Rubí, Barcelona
Tel. 935.888.071
escolamontserrat@escolamontserrat.cat

L’Escola Mare de Déu de Montserrat és una escola 

catalana, inclusiva i moderna, amb un projecte 

pedagògic que té l'objectiu de formar i educar la 

societat del futur, tot fomentant uns valors

cristians com la solidaritat, el respecte, la justícia, 

la igualtat i la llibertat. Realitzem un ensenyament 

de qualitat i amb un estil propi, inspirat pel

Fundador Beat Josep Guardiet.

Escola Mare de Déu de 

Montserrat 

de Rubí

Setmana de la 

Salut

Salut

Del 8 al 10 d’abril de 

2019

#somMontserrat

+100 ANYS AMB EXPERIÈNCIES I 

LIDERATGE EDUCATIU

Aquest és l'inici d'un viatge a través del

coneixement i el pensament. En un món que 

se’ns presenta divers i ple de camins per 

transitar-los. Camins que recorrem 

encuriosits, desitgem conèixer i explorar.

En cruïlles inesperades, nous companys de 

viatge ens interroguen i ens impulsen a 

imaginar horitzons desconeguts.

I mentre viatgem plegats aprenguem a 

sacsejar allò que està establert, a 

transformar-nos a nosaltres mateixos i a 

l'entorn, a donar respostes a les necessitats 

de la societat i del territori. Aprenguem amb

rigor i passió, amb sensibilitat i 

aprofundiment a fer realitat allò que un dia 

vam somniar.

www.escolamontserrat.cat



Setmana de la Salut 2019

Dilluns
8 abril

Obertura setmana 

de la Salut
15:00h

Conferència: 

Polítiques de Salut 

Pública a Rubí

15:15h

Activitat: 

Visita Human 

Bodies

18:00h

Sr. Sergi García
Regidor Salut Pública 

Ajuntament de Rubí

Sr. Antoni Narbona
Expert en anatomia 

humana

Sr. Lluís Laliga
Director Escola

Obert a tot el públic

Obert a tot el públic

Alumnes de CFGS

Dimarts 
9 abril

Conferència: 

Ètica assistencial
15:00h

Conferència: 

Zotero i Mendeley
16:00h

Sr. Josep Celades
Expert en cerca 

bibliogràfica

Dr. Manuel López 
Lara

Metge expert en 
Bio-Ètica i Bio-Dret

Obert a tot el públic

Alumnes 4rt ESO i 
CFGS

Dimecres
10 abril

Conferència: 

eHealth: centrant-

nos en les dades

15:00h

Conferència: 

Infeccions i 

transmissions

17:30h
Sra. Míriam Camara
Experta en l’atenció 

d’infeccions 

Sr. Víctor Armenta
Expert en gestió de 

les dades en salut

Obert a tot el públic

Obert a tot el públic

#EMSSalut19

#somMontserrat @EscolaMontse


