


Per a fer el CIM 
 “Del Sentit a l’Esperança,...i fins el Compromís”
Per a fer el CIM

“Del Sentit a l’Esperança,...i fins el Compromís”

Oferirem la convivència, de dos dies, “De la REFLEXIÓ al COMPROMÍS”, acompanyada 
de quatre trobades de “grup de diàleg” de ritme quinzenal; i amb el compromís soli-

-

-

Per a la LECTURA 
 “Sense lectura no hi ha pensament”

Per al DIÀLEG 
“Forma suprema de la recerca de la veritat”

Hem d’ajudar a fer “pensar” dins l’aula. Sempre podem suscitar-ho a través d’una pre-
-

diovisual.

-

-

M
I
T
J
A
N
S

Per a la PATERNITAT / MATERNITAT 
“Mira de fer-te estimar” (Don Bosco)

Pel clima de FAMÍLIA 

 
“Que se n’adonin de que són estimats” (Don Bosco)

Cada quinze dies (dos cops al mes) preparem un “Bon Dia”, Preferiblement 
amb un pensament que toqui algun aspecte “humà” de la pròpia matèria, i 

grups d’alumnes.

El nostre interès personalitzat pels almnes el mostrarem intentant de dirlos pel 

per atendra qui ho desitgi.

cinc dies de la setmana (comunicar-ho al Cap d’estudis).

(escacs, futbol, pàdel...) que impliquin a alumnes i professors.
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Estudiants

 
Graduats

Titulacions de grau  i màster
(Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, 
Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, 
Enginyeria en Organització Industrial)
Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial

Any de creació 1994 

Professors 
contractats

Professors 
col·laboradors 
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E t di t P f “Ningú no pot ser un gran economista si és no-
més economista…; i estic temptat fi ns i tot a afegir que, 
l’economista que només és economista pot esdevenir 
un veritable perill públic”.

Friedrich A. von Hayek (1899 - 1992), fi lòsof i economista.  
Premi Nobel d’Economia 1974.

“The Dilemma of Specialization” va ser publicat original-
ment a “The State of the Social Sciences” (1956).

On diu economista, pot dir ENGINYER.
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Familiaritat Enginy Sentit

PATERNITAT / MATERNITAT 
  (Don Bosco)

 Amabilitat. Contra la més mínima agressivitat. (Que de la vostra 
-

als qui l’escolten - Ef 4,29).
 

 Paciència. Contra tota mena de presses o precipitacions.
 “La paciencia todo lo alcanza” (Santa Teresa).
 Tot creixement és lent i demana temps, molt de temps.

 Acompanyament. (Direcció espiritual). Tutories, Grups de fe i 
Equips...

 

Esperit de FAMÍLIA 
  (Don Bosco)

  la Finalitat
 Bona cara. un Mitjà - La pedagogia salesiana de l’Alegria 

           i el Somriure.
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SILENCI 
 “Només en el silenci es comença a escoltar” (... la “veu interior”)

“Si pots omplir cada minut que s’escapa, amb seixanta segons que 
t’elevin al cel; teva serà la Terra i tot el que hi ha en ella. I molt més 

”. (Rudyard Kipling).

 Tu, acompanya a un jove al silenci, que Déu ja podrà fer de Déu.

 

INTERIORITZACIÓ 
 “El teu interior -la teva llar-, aquella part eterna de tu”

 El “viatge interior” potser sigui el viatge més llarg, dur i important de 
tota la nostra vida.  La “lluita interior” és la lluita per la vida plena.

 Tu, acompanya un jove a la interiorització…, i ell ja podrà obrir-se a: 
conèixer-se a sí mateix, situar-se en el món i trobar-se amb Déu.

Cal ensinistrar en la “lluita interior” -espiritual- i desvetllar la “set de Déu”.

LECTURA 
 “Sense lectura no hi ha pensament”

 Només el pensar obre anhels de veritat i només la veritat ens permet 
de ser lliures, de ser nosaltres mateixos.

 Tu, introdueix al gust per la lectura acompanyant amb algunes lectures 
concretes d’avui i de sempre.

DIÀLEG 
 “Forma suprema de recerca de la veritat”

 És en les profunditats de la consciència on s’escolta la veritat i el bé.

 Tu, ensenya l’art del diàleg i acompanya a un jove a buscar els “criteris 

xar-se enriquir per la veritat dels altres.

Familiaritat

Enginy

Som “casa que acull” i “  que ensenya a 
desenvolupar l’amistat”,  és a dir, que l’EUSS   
ens fa experimentar a tots que som una 
família  amb tot el que això sig ca.

Som “escola universitària que prepara per la 
vida”, no solament amb el saber fer, sinó sobretot 
amb el saber ser :

Som “parròquia que evangelitza” i la punta d’aquest
campanar indica que ens obrim als grans enigmes de
la persona humana, indica que ens obrim a la trascen-
dència.




