
CONVENI ENTRE IQS I EL COL·LEGI SANT JOSEP 

COL·LEGI SANT JOSEP 2012-2014 

 

En mèrit a la formació rebuda pels seus alumnes, l’IQS concedeix al Col·legi Sant 

Josep de Sant Sadurní d’Anoia, el caràcter d’ESCOLA VINCULADA a l’IQS. Això és el 

reconeixement de més de 30 anys d’anar-hi alumnes i treure’n un molt bon profit 

acadèmic. L’IQS ofereix al Col·legi, la possibilitat de: 

 

 Vehicular les programacions de química del Col·legi a les exigències d’aquest 

centre mundialment reconegut en l’ensenyament de la química des de tots els 

àmbits. També els professors tenen l’opció de vehicular-hi les pràctiques de 

laboratori que s’escaiguin. 

 

 Participar de totes les activitats que l’IQS organitza dirigides als col·legis. 

 

 Prèvia planificació, que els alumnes participin en activitats organitzades per IQS 

en les seves pròpies instal·lacions, tant pel que fa als laboratoris com a les sales 

multimèdia, així com de visites a les instal·lacions que puguin ser d’interès docent 

per al Col·legi. 

 

 Prèvia planificació, que els seus alumnes puguin fer ús de la biblioteca d’IQS i del 

seu servei de préstec, en les condicions que estableixi la persona responsable de 

la Biblioteca IQS. 

 

 Que els seus professors puguin rebre assessorament per part de professors d’IQS 

amb temes docents vinculats amb les àrees científica, empresarial i d’enginyeria. 

 

 Que els seus professors participin, en condicions preferents, en els cursos de 

formació que IQS organitza dirigits a professors de secundària. 

 

 Que els candidats provinents del Col·legi interessats en realitzar algun dels graus 

que ofereix IQS tinguin, prèvia informació per part del Col·legi, un tracte preferent 

en el procés d’admissió d’IQS. 
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