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EUIT - Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

La Teràpia ocupacional, una professió
en auge entre la població
El terapeuta ocupacional és el professional encarregat de
facilitar que les persones amb un problema de salut que ha
impactat en el seu grau d’autonomia puguin reprendre les
seves activitats quotidianes. Actualment, en l’àmbit estatal,
és una professió menys coneguda que altres professions
sanitàries i socials, cosa que no passa en altres països.
L’EUIT -Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional-, ubicada a Terrassa, ofereix el Grau en Teràpia
Ocupacional. Es tracta d’un centre pioner a oferir aquesta
formació a Catalunya, que complirà 25 anys el 2018,
així com ho és en formació en Infermeria des de fa gairebé
100 anys. L’alt grau d’inserció laboral (un 90% dels graduats
treballen com a terapeutes ocupacionals durant els sis
mesos posteriors a la finalització dels seus estudis, segons
un estudi del 2014 de l’ACU) és un dels trets més distintius
d’aquest grau.
El recorregut històric de la Teràpia
Ocupacional i les polítiques sanitàries
i socials de l’Estat, possiblement, han
contribuït a fer que no sigui una de les
professions més predominants en els
serveis d’atenció a les persones i podria
ser una de les causes per les quals pot
ser menys coneguda, però no per això
menys important.
Afortunadament, el canvi en el concepte de salut ha contribuït a priorit-

zar la qualitat de vida de les persones.
En aquest sentit, la Teràpia Ocupacional té un paper rellevant en la promoció
de l’autonomia i prevenció de la dependència. Per aquest i altres motius, cada
vegada més, és una professió amb un
ressò creixent.
El grau en Teràpia Ocupacional que
imparteix l’Escola Universitària
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional
de Terrassa, centre adscrit a la Uni-

Valors diferencials
del Grau de Teràpia
Ocupacional a l’EUIT
-L’EUIT va ser la tercera escola
d’Espanya i la primera de Catalunya
a impartir el Grau de Teràpia Ocupacional el 1993, i està reconeguda
a nivell internacional.
-L’equip docent del grau de Teràpia Ocupacional està format per terapeutes ocupacionals reconeguts,
amb àmplia experiència i amb diferents trajectòries dins dels diversos
àmbits de la professió.

versitat Autònoma de Barcelona, consta de 240 crèdits i combina clarament
els àmbits social i de la salut, atorgant
una especial importància a l’“ocupació
significativa”, entesa com aquelles activitats que són més rellevants per a la
persona.
El nivell d’inserció laboral dels que cursen aquest grau a l’EUIT és d’un 90%
durant els sis mesos posteriors a la graduació, ja que hi ha una multiplicitat
d’àmbits professionals on el Terapeuta
Ocupacional pot desenvolupar la seva
feina.

Qualitats del terapeuta
ocupacional
El terapeuta ocupacional ha de tenir
interès per treballar amb persones i
per treballar en equip, i ha de ser capaç d’implicar-se amb les necessitats
dels usuaris als quals atén, ser responsable i estar compromès socialment. “A
més a més, –explica González Román,
coordinadora del grau– ha de tenir capacitat per comprendre diferents situacions vitals, per prendre decisions i per
a l’adaptació en diferents contextos, raó
per la qual és important que estigui dotat creativitat”.

-La gran part dels docents estan formats en altres titulacions a més de
la Teràpia Ocupacional, cosa que facilita que, a més de les assignatures
pròpies de la professió, puguin impartir assignatures bàsiques de caràcter més genèric (com la psicologia,
l’antropologia...) destacant la importància que aquestes tenen per a la
professió del terapeuta ocupacional.
-L’EUIT està compromesa amb
la formació dels estudiants i amb
l’acompanyament pròxim al llarg del
seu procés d’aprenentatge.

Tel. 93 783 77 77
C/ de la Riba, 90 - 08221 Terrassa
www.euit.fdsll.cat

Emilie Delcourt, cofundadora i directora de Collage

“Faltaven programes per aprendre
anglès que potenciessin la creativitat”
FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

Nascut el 2005,
Collage és un espai
d’aprenentatge
creatiu de l’anglès
amb professors natius
que prioritza el tracte
personalitzat de
cadascun dels estudiants.
-¿Per què neix Collage i en què es
diferencien els vostres programes?
Vam crear Collage perquè crèiem
que faltaven programes més personalitzats per aprendre anglès que
potenciessin la creativitat i la possibilitat de jugar amb l’idioma sempre a partir de grups reduïts i amb
professors natius.
-Crear comunitat és clau per al
vostre projecte. ¿Per què?
Per a nosaltres és molt important
aconseguir crear una comunitat
entre els estudiants, professors i
les seves famílies. Una comunitat
amb l’objectiu d’anar més enllà de
l’aprenentatge de la llengua anglesa, potenciant altres aspectes im-

portants com el teatre, l’escriptura,
la creativitat i noves oportunitats
perquè els nens puguin explorar.
Es tracta que els alumnes se sentin
interessats en el que estem fent,
motivar-los perquè aprenguin.
-Partint d’aquesta filosofia, també
treballeu per a AMPES i organitzeu tallers.
Des de fa 8 anys treballem també
amb algunes escoles a través de les
AMPES perquè és una bona manera
de donar a conèixer la nostra manera d’ensenyar anglès d’una forma
diferent. Així mateix, en el nostre
espai organitzem tallers diversos,
per exemple, perquè els joves utilitzin l’anglès per aprendre coses
que els puguin interessar com la
fotografia o la literatura creativa.
En el cas dels adults també fem
tallers puntuals d’escriptura, serigrafia, cuina o política, entre altres matèries.
-¿I quina és la vostra oferta per a
natius de llengua anglesa?
Dins dels nostres programes en tenim alguns d’específics per a natius de la llengua anglesa, des del

Programes per a
totes les edats
Jitterbugs: Pensat per a nens des
dels 18 mesos fins a P3 que, acompanyats dels seus pares, poden explorar lliurement el llenguatge anglès.
Little Faces: Programa d’immersió a
l’anglès a partir de manualitats, jocs,
cançons i històries per a nens de P4
a 4t de Primària.
Little Actors: Un innovador programa en el qual el teatre i el moviment
inspiren els estudiants de 6 a 13 anys
a utilitzar l’anglès com una eina per a
l’expressió creativa.
Dynamic English: Un programa per
a estudiants de 4t de Primària a 4t
d’ESO que els permet millorar el seu
nivell d’anglès i preparar-se per als
exàmens oficials.

Jitterbugs per als més petits, a Little Faces, Little Actors fins a escriptura creativa per a nens i tallers
de fotografia per a adolescents i
adults.
collagebarcelona.com
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L’entrenament amb
simuladors com a innovació
en la formació mèdica
Altres disciplines com l’aviació o la militar han basat el seu entrenament, des de fa dècades,
en l’ús de simuladors per crear un escenari paral·lel però idèntic a la realitat, on professionals o
estudiants podien entrenar les seves habilitats. La medicina ja ho està realitzant a Espanya
Entre el 7-10% dels pacients ingressats en un hospital pateixen
un esdeveniment advers derivat de
l’atenció sanitària. En més del 40%
dels casos, l’adversitat es podria haver evitat. Així, l’entrenament basat
en la simulació consisteix a substituir la realitat per un escenari fictici
pràcticament clònic de la realitat, en
el qual estudiants de medicina i professionals es poden entrenar per adquirir o millorar les seves habilitats.
“L’error no està penalitzat, més aviat
al contrari, perquè és una oportunitat per poder corregir futurs errors
que es donin en l’àmbit real i llavors
sí que puguin ser determinants, i ja
no sancionats, sinó totalment inconcebibles” afirma Francisco Campos,
delegat de Consultoria i Investigació
en Salut de la Universitat Francisco
de Vitoria, on els alumnes de la Facultat de Medicina passen pel centre de simulació des del primer curs.
Es consolida d’aquesta manera una
tècnica d’aprenentatge que integra
diversos aspectes dins del procés,
no només coneixements, sinó també habilitats, actituds i fins i tot racionament clínic. “Els professionals
amb experiència en formació contínua en els nostres cursos coincideixen a afirmar que el més valuós
és l’aprenentatge d’habilitats no tècniques en situació de crisi –afirma
la doctora Marta Bernardino, coordinadora del Centre de Simulació
IDEhA de l’Hospital Fundació Alcorcón que, el 2015, va aconseguir ser
el primer centre de simulació d’un
hospital públic a la Comunitat de
Madrid, i afegeix–. Treballem amb

Grupo Menarini España ofereix,
en acords amb diferents hospitals i centres de formació distribuïts per la geografia espanyola
i catalana, cursos de formació o
reciclatge a professionals de la
salut. “Estem oferint activitats de
simulació a metges d’atenció primària en l ’àmbit de la cardiologia i del metabolisme –exposa
Jordi Abad, Responsable de Formació Mèdica Contínua de Menarini-, avui dia tenim la sort de
poder disposar de tecnologia tan
sofisticada com pot ser la robòtica
o la realitat virtual, amb la possibilitat i l’avantatge que ens ofereix
el fet de creure que estem submergits en un pacient real. Hem
d’unir esforços perquè aquestes possibilitats arribin a les mans
dels professionals, els quals podran aplicar-les en benefici dels
seus pacients”.

cions cares i pot ser que la manipulació errònia el pugui posar en perill
i els professionals que ens dediquem
a l’àmbit públic tenim una responsabilitat pel que fa a això” afirma el
doctor Rosell.

l’eina Crisis Resource Management
(CRM), uns punts que aplicats en
una determinada situació ajudaran
a treballar amb més seguretat i amb
millor lideratge”.

realment són crítiques, complexes
de resoldre i que pots repetir modificant algunes premisses en funció
del tipus d’alumne que hagi de fer la
simulació” afirma Campos.

Potenciar les habilitats de comunicació, millorar la mobilització de tots
els recursos disponibles i una millora en l’ús dels recursos cognitius són
crucials en el tracte, no només amb
el pacient, sinó amb l’equip de treball. Sobretot en casos d’emergència
o urgència mèdica. L’objectiu sembla
ser clar, no deixar a l’atzar de la pràctica l’oportunitat de veure una determinada patologia o d’enfrontar-se
a una determinada situació durant
l’aprenentatge. “Et permet inclourehi situacions poc freqüents però que

Però no tot és emergència o crisi en el món de la medicina. La simulació pot ser l’aliat perfecte per
introduir tècniques concretes i revolucionàries en la comunitat mèdica, tant en aquells professionals que
ja compten amb anys d’experiència,
com també en aquells estudiants
en vies de finalitzar la seva formació inicial. És el cas per exemple de
l’ecobroncoscòpia, una tècnica que
ha suposat un abans i un després
per a la vida dels pacients en el diagnòstic del càncer pulmonar. “Aquesta

Parlant de formació, el doctor Rosell és taxatiu: “Pel que fa a formació
sempre estem a la cua, i en aquest
àmbit no podia ser menys i és una
evidència. De centres de simulació
n’hi ha alguns per tot el país, estem
arribant a l’estàndard desitjat, però
resulta insuficient perquè hem entès
que hi ha una experiència impagable en la formació amb simuladors.
Fa falta una inversió, diria jo, valenta de cara a institucions, societats
científiques i col·legis professionals”.
I afegeix “Arribarà un punt en el qual
tu no podràs dir que tens una formació si no pots acreditar
tota una sèrie d’hores
de pràctica amb el
simulador”.

tècnica ens permet no només realitzar una visió interior si no veure
més enllà de la paret del bronqui, a
la vegada que possibilita la punció
mitjançant control de visió directe
per veure si el càncer està afectant
o no els ganglis” explica
el doctor Antoni Rosell, pneumòleg i
cap de secció
“Arribarà un
de la unitat
punt en el qual tu no
d’endoscòpia
En aquest
podràs
respiratòria
aspecte rede l’Hospital
sulten de
dir que tens una formació
Bellvitge de
crucial imsi no pots acreditar una
Barcelona
portància
sèrie
i l’impulsor
les iniciatid ’a qu e s t a
ves, tant púd’hores de pràctica
tècnica a Esbliques com
amb simuladors”
panya. La retambé privavolució és que
d e s , d e s t i n aabans es feia mitdes a acabar amb
jançant cirurgia i comaquests buits o amb
portava l’hospitalització
aquestes carències dels
del pacient. Ara el pacient arriba, àmbits formatius en un camp tan
s’adorm i, acabada la prova, pot tor- important per al conjunt de la socienar a casa tal com havia arribat.
tat com és, en aquest cas, la medicina. En la companyia farmacèutica
“Vam començar la formació amb Menarini posen l’accent en la forcadàvers. Des del punt de vista mació a la comunitat mèdica mianatòmic és perfecte, però no hi ha tjançant els cursos que ofereixen,
funcions vitals evidentment. El f lux de manera gratuïta, als professiod’artèries i venes és el més impor- nals sanitaris que estan en l’exercici
tant a l’hora d’explorar aquest tipus de la seva professió per poder actuade zones. Trobar un simulador que litzar-se o, com en aquest cas amb
disposi de tota la informació idò- l’ecobroncoscòpia, a la incorporació
nia per a l’ecobroncoscòpia ha sigut d’una nova tècnica que puguin poruna fita a l’hora de poder ensenyar tar fins als seus centres hospitalaris
aquesta tècnica i que arribi així al i posar-la al servei de tots els seus
nombre més elevat d’hospitals per pacients.
evitar errors tant amb els pacients
www.menarini.es
com amb l’equipament. Són equipa-
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Anna Flores, Licensed Trainer of NLP™ i Licensed NLP Coaching Trainer™,
avalada pel Dr. Richard Bandler; Professional Certified Coach per ICF i
fundadora de l’Institut de Coaching i PNL Anna Flores

“El ‘coaching’ amb PNL
afavoreix el nostre benestar de
manera ràpida i duradora”
Si bé existeixen experts en Coaching i Programació Neurolingüística
(PNL), són pocs els professionals que apliquen les dues metodologies a
la vegada en les seves sessions amb clients particulars. Un d’ells és Anna
Flores, que va deixar una exitosa carrera professional com a product manager del sector moda per aplicar i ensenyar les dues especialitats.
-¿Es poden combinar coaching
amb PNL?
Són complementaris, en realitat
crec que és absolutament necessari fer-ho. És l’especialitat denominada NLPCoaching®, que
acompanya el client a aconseguir els seus objectius des de
tres punts clau: transformant
la seva “mirada interior”; desactivant els seus programes
automàtics limitants i connectant-lo amb els seus propis recursos inconscients.
-¿Amb quins resultats?
Li respondré amb xifres. En
menys de quatre sessions de 2
hores, un 84% dels meus clients
aconsegueixen els seus objectius, ja sigui curar una fòbia,
eliminar un mal hàbit, augmentar l’autoconfiança, millorar les
seves relacions o de desenvolupar una nova habilitat. El 93% ho
fa en menys de 6 sessions. Sessions, totes elles, en les quals
aplico el NLPCoaching® , aquesta fusió de coaching i PNL.
-Vostè també és formadora.
Centenars de professionals
ja en actiu han passat pel
seu Institut. ¿En què es
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Jaime Díaz i Dörte Seeger,
professors del Taller Escuela de Joyería Barcelona

“Ens defineix la nostra
formació personalitzada”
Tenir una bona tècnica és bàsic per aconseguir els millors resultats en
el sector de la joieria.

fer del coaching
i la PNL la
seva activitat
professional.

caracteritza i quina és la seva
oferta formativa?
El meu objectiu com a formadora és ensenyar als meus alumnes la mateixa metodologia
exitosa que aplico amb els meus
clients. Està acreditada per The
Society of NLP™ i avalada pel
Dr. Richard Bandler, cocreador
i “pare” de la PNL. La meva formació té una premissa: la pràctica és el millor mestre. Pel que
fa a l’oferta els cursos són: Coach
Expert en PNL; Expert en Coaching Esportiu; Coaching Professional; Practitioner de PNL;
Màster de PNL; PNL Esportiva;
Iniciació al PNL… Els meus programes formatius estan dirigits
als que verdaderament volen

-Parli’ns una
mica més
d’aquest
programa
Coach Expert
en PNL
A mb aquesta for mació
els assistents,
després d’haver superat proves teòriques i pràctiques, reben l’acreditació internacional
Licensed NLP Coach™ cosa
que els permet dedicar-se professionalment al coaching, convertits en experts d’un mètode
que escurça el nombre de sessions i que instal·la de manera
profunda i duradora la millora
en els seus clients. Són 248 hores, 172 són presencials. Un 70%
del temps del curs són exercicis
pràctics. Grups reduïts de fins a
12 persones i es realitza en caps
de setmana, entre setmana o de
forma intensiva al juliol.
www.annaflores.es
info@annaflores.es>

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

Situat en una antiga nau industrial del barri del Poblenou,
el Taller Escuela de Joyería Barcelona ofereix cursos de joieria pràctics i dinàmics basats
en l’àmplia experiència del seu
equip docent i el diàleg. Destaca el curs general de joieria,
dirigit a persones sense coneixements de joieria, com a
iniciats i professionals del sector, que té una durada de fins
a 3 anys i inclou “un complet

programa per obtenir els fonaments tècnics per desenvolupar l’art de la joieria”, explica
Jaime Díaz. Un programa que
permet aprendre les tècniques bàsiques de la fabricació
de joieria i iniciar-se en el coneixement de les tècniques afins com microfusió, modelat
en cera, plateria, utillatge, forja, anticlàstic, mokume gane,
kum boo o tècniques tèxtils en
Metall.

Cursos monogràfics
Pensats perquè els professionals del sector puguin reciclar-se,
els cursos monogràfics del Taller permeten aprofundir en tècniques com el metal forming, la microfusió, el modelat en ceres,
el kum boo o el gravat a l’àcid, entre moltes altres. “Són cursos
amb molt bona acollida i fins i tot tenim alumnes internacionals
que venen expressament per ampliar la seva formació al nostre
taller”, comenta Jaime Díaz.

“Ens definim per la nostra formació personalitzada, amb
grups reduïts i horaris f lexibles”, explica Dörte Seeger.
Així mateix, afegeix, “oferim
als nostres alumnes unes hores de taller lliure perquè puguin enfrontar-se sols a tot el
que han après a les classes i donar solució als problemes que
puguin sorgir”.
Iniciació a la joieria
Existeix també la possibilitat
de realitzar un curs d’iniciació
a la joieria perquè “l’alumne conegui les tècniques bàsiques de
fabricació de joieria que li permetran realitzar peces pròpies
senzilles per accedir posteriorment, si ho desitja, al curs general”, explica Seeger.
www.eltallerdejoyeria.com
FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

Ana Fuente i Rocío García, directora, coordinadora i professores de
Play&Learn escola d’anglès a Barcelona

Jugar, la forma més divertida
i efectiva d’aprendre anglès
Comença el curs escolar i, amb ell, la preocupació dels pares perquè als més petits no els passi
com als grans i els costi horrors parlar anglès el dia de demà. ¿Però més llibres i estudi és l’opció
adequada? A vegades, aprendre anglès no té res a veure amb estudiar.
-¿Quin és el mètode
d’ensenyament de
Play&Learn?
El joc. Quan ens vam plantejar
el disseny de la línia pedagògica del centre vam estar mirant
molts referents per trobar-ne

algun que ens servís de guia.
Vam trobar en el model finlandès aquest referent a partir
del qual nosaltres elaborem el
nostre. Aprendre ha de ser una
cosa divertida. L’aprenentatge
més intuïtiu, natural i efi-

A Play&Learn no es fan fer deures a casa i al basar
l’ensenyament en una activitat lúdica no es contempla com
una hora més d’estudi, al contrari, és una hora més de joc.
Però no es juga amb la pilota, es juga amb l’anglès.

cient és el que fa un nadó. I
un nadó no aprèn precisament
fent colzes.
-¿En els dos centres de
Play&Learn se segueix la mateixa metodologia?
Sí, perquè totes dues estem en
tots dos. No creiem en les franquícies, creiem que l’escola ha
de ser una petita família. El
nostre objectiu com a pedagogues és poder conèixer tots
els nens. Noms, cognoms, co-

lor favorit, animal favorit, esport i pel·lícula favorits. Així
podem dissenyar les nostres
classes. Jo (Ana) soc la creativa
i la Rocío, que ha estudiat magisteri, és la que dona forma a
les activitats perquè facin efectiva la seva funció pedagògica.
Després les apliquem als nens.
Hi ha activitats dins d’una mateixa classe que, fins i tot sent
les mateixes, s’enfoquen de
manera diferent per adaptarnos a cada nen.

Ana Fuente va estudiar sempre en col·legis bilingües, i Rocío García va estudiar
magisteri en anglès. Totes dues van completar la seva formació al Canadà, Irlanda i
Escòcia i dominen l’anglès com si fossin natives.

-¿Com és una classe a
Play&Learn?
Per a un nen, independentment
de l’edat, és molt important sentir-se segur, còmode i tranquil.
Per això és important seguir rutines, que ells sàpiguen què faran i que no se sentin perduts.
En aquest moment pots dirigir la seva atenció a divertir-se
i jugar i a equivocar-se. L’error

no és una cosa dolenta, al contrari, és la possibilitat de poder
corregir i fixar un nou coneixement adquirit. Això resta
por a deixar-se anar i a parlar.
Li donem molta importància
a l’speaking, un aspecte que ve
molt f luix del col·legi o d’altres
escoles d’anglès.
www.playandlearn.eu
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Montse Civera, directora acadèmica Formació Professional i Contínua

“La filosofia dels nostres cursos
busca aproximar els alumnes
al món empresarial”
Les marques Ceac, Deusto Formación i Deusto Salud, pertanyents a Planeta Formación y Universidades, van néixer a
partir de les necessitats i demandes de la comunitat educativa. Les trajectòries són diverses i els objectius molt diferents,
però comparteixen una sèrie de valors comuns, tal com ens explica la directora acadèmica, Montse Civera.
-Expliqui’ns la metodologia de Ceac,
Deusto Formación i Deusto Salud.
El mètode educatiu que desenvolupem és f lexible, l’alumne accedeix a
formació de màxima qualitat i pot
compatibilitzar-la amb les seves circumstàncies, ja sigui feina, família,
etc., de manera que és l’alumne el
que adapta el ritme d’estudi a les seves necessitats i possibilitats, cosa que
li permet aconseguir els seus reptes
personals i professionals. Desenvolupem continguts multiformat, de la mà
dels màxims experts en cada àmbit.
Entenem el contingut des d’un punt
de vista ampli. Al conceptualitzar
cada acció formativa, ens plantegem
quin és el millor recurs per aconseguir l’objectiu pedagògic. En ocasions
l’eina serà la lectura i l’estudi textual
de conceptes, en aquest cas els materials formatius en paper juguen un
rol de primera línia; però altres vegades la millor manera d’aprendre
és mirant, per exemple a través d’un
desenvolupament multimèdia en 3 dimensions, que permet realitzar una
immersió virtual en l’anatomia humana i en els seus diferents sistemes; o
potser el millor recurs és aprendre
fent, per exemple mitjançant el desenvolupament d’un projecte final, que
permet practicar els coneixements
obtinguts amb l’estudi del curs, mitjançant la seva aplicació a un supòsit
similar al que es pot donar en la pràctica professional. Els nostres cursos
acostumen a ser una suma de metodologies i eines que combinades es potencien entre si.
-¿De quina manera acompanyeu
l’alumne?
L’alumne en cap moment està sol, ja que
un equip de professionals el recolza i
acompanya en el seu procés formatiu,
ja sigui resolent-li els dubtes metodològics o orientant-lo acadèmicament,
perquè pugui completar amb èxit el seu
procés d’aprenentatge.
-¿Vol dir que l’alumne té a la seva
disposició un tutor o professor de
referència?
Disposem de professors experts en
cada àrea de coneixement. Per tant,
cada alumne té a la seva disposició un
ampli ventall de professors especialistes en cada matèria, perquè puguin
resoldre els dubtes tècnics i els pròpiament relacionats amb el temari del
curs, de manera que s’ofereix una resposta personalitzada i àgil a les pregun-

Estudiar a distància
CEAC és la marca pionera de la
metodologia a distància, amb més
de 70 anys de presència en el
mercat com a referent en les metodologies educatives flexibles.
S’orienta a la preparació per obtenir graus mitjans i superiors de formació professional, i a la formació
contínua d’àmbits tan plurals com
ara educació, psicologia, tècnics,
restauració, hostaleria, imatge i estètica, etc.
Les marques Deusto Formación
(DFO) i Deusto Salud (DSA), se centren a oferir solucions formatives
en l’àmbit de la formació contínua.
En el cas de DFO, en empresa i Tic,
i àrea salut en DSA.
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tes que puguin sorgir a cada alumne
durant el seu itinerari d’estudi.
-Parli’ns de les tecnologies. ¿Quin
paper juguen, o han de jugar, en la
formació?
Hem apostat fort per la innovació, incorporant les més noves tecnologies
i recursos d’aprenentatge per aconseguir l’adquisició de competències
professionals, ja siguin rol plays interactius, desenvolupaments en 3D,
software de referència i els seus corresponents vídeos tutorials, ludificació,
realitat augmentada, etc.
La tecnologia és una de les palanques
de valor de les nostres solucions formatives, el campus virtual és l’entorn
principal de l’aprenentatge, i busquem
aquells recursos tecnològics que més
s’adaptin als objectius de cada curs.

-¿Com es pot compatibilitzar la
flexibilitat metodològica amb les
pràctiques en empreses?
La filosofia dels nostres cursos busca aproximar els alumnes al món
empresarial, per això molts
estan avalats o compten amb prescrip“Hi ha
tors d’empreses de
gran prestigi en
poques situacions
el seu sector,
tan satisfactòries com
inclouen nomquan rebem una trucada
brosos casos
d’un dels nostres alumnes
pràctics i finalitzen amb
per dir-nos que ha sigut
un
projecte
contractat per l’empresa
final que peron estava realitzant les
met posar en
seves pràctiques”
L’aproximapràctica els coció a la tecneixements adnologia sempre
quirits. Tots aquests
s’orienta a innovar
elements són totalment
però amb un clar objeccompatibles per a un perfil
tiu pedagògic, sent l’eix acond’alumne que aposta per la màxiseguir posar la tecnologia al servei de ma flexibilitat.
l’eficàcia de l’aprenentatge.
A més a més, de forma optativa però
totalment recomanada, posem a dis-¿Com completen la formació dels
posició dels alumnes un gran nombre
alumnes perquè els estudis els siguin d’acords amb empreses per tot el terútils a l’hora d’incorporar-se al
ritori estatal perquè aquells que ho
mercat laboral?
desitgin puguin entrar en contacte
El nostre objectiu és oferir, per a aquells directe amb l’empresa desenvolupant
alumnes que ho desitgin, pràctiques no les funcions per a les quals s’han forremunerades en empreses, perquè pu- mat i posant en pràctica els coneixeguin completar el seu període forma- ments adquirits.
tiu i posar en pràctica els coneixements
Comentava que recomanem als
adquirits en el curs. Aquesta línia es re- nostres alumnes que busquen incorforça amb la posada a disposició dels porar-se o reinventar-se en el mercat
alumnes de la borsa de treball.
laboral, la realització de les pràcti-

ques presencials en empreses, ja que,
més enllà de practicar coneixements,
és un peu d’entrada rellevant al món
professional. Potser hi ha poques situacions tan satisfactòries com quan
rebem un correu electrònic o una trucada d’un dels nostres alumnes per
dir-nos que ha sigut contractat per
l’empresa on estava realitzant les seves pràctiques.
- ¿Disposeu de partners que
permetin afavorir l’estudi i els
objectius de l’alumne?
Com estem exposant al llarg de tota
l’entrevista, ens focalitzem a dotar
els nostres cursos d’aquells elements
de valor que donin solidesa a la solució formativa, per això tenim acords
amb empreses com Sage, que avala
els cursos d’empresa i els software de
la qual s’ofereixen en els nostres programes, juntament amb la possibilitat que els alumnes puguin obtenir,
a més, el títol Sage corresponent, després de l’aprovació d’un examen online. També amb Adobe, la Suite de
programes que –els més utilitzats en
el món professional– incloem en els
cursos de l’àmbit TIC, o amb Universitats com la Universidad Rey Juan
Carlos o la VIU, que ofereixen un diploma d’extensió universitària als
alumnes que hagin superat amb èxit,
alguns dels cursos del nostre dossier
d’aprenentatge.
-¿Quines novetats presenten per al
curs 2017-2018?
Aquest mes de setembre ve carregat de novetats potents en totes les
nostres marques. CEAC llançarà al
mercat dos cursos de Formació Professional, en àmbits de màxima demanda laboral al nostre país: Tècnic
superior en gestió d’allotjaments turístics i Tècnic superior en integració social.
Deusto formación llança un curs sobre Disseny en 3D amb 3D Studio Max
i dos més de totalment actualitzats i
renovats en màrqueting digital i comerç electrònic i recursos humans.
Finalment, Deusto Salud comptarà
amb un curs sobre Mindfulness, un
dels conceptes més de tendència en terrenys de joc tan diversos com l’àmbit
empresarial, esportiu o de millora i
creixement personal.
www.ceac.es
www.deustoformacion.com
www.deustosalud.com
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LCI Barcelona

Bachelor’s Degree en
disseny, aposta de futur
LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny, és el campus de la xarxa LCI Education a Barcelona.
La seu central de la xarxa, amb 22 campus en 5 continents, és al Canadà. El campus està
dissenyat per acollir nombrosos estudiants internacionals i per a la incorporació de talent
de professionals de tot el món amb experiència local i global. L’oferta formativa abasta des
de Bachelor’s Degree en Disseny Moda, de Producte, d’Interiors i Gràfic, Màsters i Postgraus,
així com cursos d’especialització i formació contínua en les mateixes disciplines.

LCI Barcelona proporciona als seus
estudiants els coneixements i les habilitats necessaris per tenir èxit en una
societat que està en constant canvi.
El model pedagògic que proposen es
basa en la cultura del projecte (sempre enfocat a l’usuari), l’ús intensiu
de la tecnologia i l’impuls de l’esperit
emprenedor.

Màster Oficial
en Disseny
de Producte
Tecnològic

de la Unió Europea i, al

Proves
d’accés per
a Bachelor’s
Degree el dia 14 de
setembre. El termini
per matricular-se
finalitza el dia 13.

El dissenyador digital es troba avui
al centre de diferents sectors professionals en què la interacció és
el comú denominador. Els productes digitals han d’adequar-se a les
capacitats cognitives de les persones que els usen, alhora que han
de tenir en compte la influència
afectiva que generen. En aquesta perspectiva, disciplines com el
disseny d’interfícies (UI) i el disseny d’experiències (UX) són factors clau de l’èxit dels productes
interactius, ja sigui una aplicació per
a un smartphone, un lloc web o un
videojoc.
L’objectiu d’aquest programa, impartit en col·laboració amb la prestigiosa
agència Herraiz Soto & Co, és donar
a conèixer aquestes disciplines a
l’alumne i oferir-li els coneixements
de programació necessaris per dur
a terme interaccions avançades. La
nostra finalitat és formar Front-End
Designers, professionals capaços
d’idear i dissenyar l’aspecte visual
d’una interfície gràfica per millorar
l’experiència d’usuari i que, a més,
tinguin capacitats tècniques (HTML,
CSS i JS / Arduino i Processing) que
els permetin executar el disseny a
través de prototips d’alta fidelitat.

A LCI viuen el disseny com una eina
per a la resolució de problemes, i la
creativitat com una aptitud que creix
amb el treball i les eines adequades.
L’objectiu del centre és transmetre
els coneixements necessaris perquè
l’estudiant superi amb èxit cadascuna de les fases del procés creatiu (idea
– desenvolupament – prototip/
producció – comercialitEls
zació) fins a arribar a
convertir-se en un
màsters
dissenyador preoficials donen accés
parat per al món
a cursar un doctorat
professional
en qualsevol universitat
real.
Es tracta d’un
ser oficials, permeten
projecte edupacitació per
sol·licitar una beca
af rontar u n
catiu basat en la
mercat laboral
qualitat, el comal Ministeri
promís amb el disglobal.
d’Educació.
seny entès com a eina
per a la millora i la recerLCI Barcelona treballa
ca de solucions per a les perfermament per fomentar
sones, la col·lectivitat i l’empresa; la el potencial creatiu i humà de catecnologia; l’emprenedoria i la ca- dascun dels seus estudiants perquè

Màster Oficial
en Creació i
Desenvolupament
de Projectes
Digitals

puguin assumir els reptes del mercat laboral. El campus el conformen
professionals compromesos amb la
consolidació d’un centre de creació i
experimentació en desenvolupament
constant, cosa que fomenta un esperit col·laboratiu i de cooperació per a
la millora i la sostenibilitat del disseny
i la societat.

Màster Oficial en
Disseny d’Interiors
Experiencial
Aquest màster situa les persones
al centre de la pràctica del disseny
d’espais. A través de coneixements,
tècniques i habilitats estructurades
al voltant d’una cultura projectual,
l’estudiant aprendrà a generar solucions creatives per integrar de la
millor manera possible la influència
de l’experiència humana en la relació que els usuaris entaulen en i amb
els llocs.
La integració de la tecnologia, així
com una visió multicanal i de 360º
de l’experiència de l’usuari, permet
a l’alumne del programa adquirir les
competències necessàries per a la
realització de projectes especialitzats en l’experiència emocional de
l’espai.
Un dels objectius d’aquest màster és
formar professionals especialitzats
capacitats per fer front a l’actual demanda de disseny d’espais comercials experiencials.

Aquest nou programa, coorganitzat amb Eurecat, és únic en relació amb la resta de màsters de
Disseny de Producte Tecnològic,
ja que vincula l ’experiència de
l’usuari amb el producte i al seu
torn amb l’espai, recolzant-se en
les noves tecnologies com a eina
d’interacció.
Els estudiants podran optar així
entre dos mòduls d’especialització
diferents: wearables (productes
portables) i articles per a l’hàbitat
contemporani. Mentre els primers es fan servir en àmbits com
l’esport, la salut, l’entreteniment i
el benestar, els segons estan més
vinculats amb el confort, la seguretat de la llar, la comunicació, les
noves formes de convivència i la
innovació a la llar.
El màster ofereix una formació
avançada i de caràcter especialitzat aportant solucions en relació
amb el desenvolupament de nous
àmbits en el disseny de producte tecnològic i d’interacció amb
l’usuari, atenent a una demanda
cada vegada més gran en el consum d’aquest tipus d’articles.

www.lcibarcelona.com
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Dra. Casilda Güell, directora acadèmica de l’Àrea de Direcció General d’OBS Business School

“La internacionalització
és el nostre gran repte”
Amb més de 10 anys de trajectòria, OBS Business School ha reforçat el
seu caràcter internacional amb la incorporació de la versió en anglès de
l’Executive MBA i del Màster Internacional de Business Management.
-¿Quin és el valor diferencial
d’aquests dos programes?
Els dos programes ja compten amb
una trajectòria de més de 10 anys en
les seves versions només en espanyol
i bilingüe, però ara hem fet una clara
aposta per la nostra internacionalització oferint també la versió en anglès. En el cas de l’Executive MBA és el
nostre programa bandera, està focalitzat en el lideratge de l’empresa en la
seva totalitat i dirigit a un perfil molt
sènior en el qual, com a valor afegit,
es creen dinàmiques molt importants
entre els alumnes. Com a projecte final els nostres alumnes poden fer un
business plan o un business game, opció
aquesta última que suposa un instrument de gestió real d’una empresa a
través d’un software. A més, les seves 21
assignatures es completen amb tallers
com els de “Doing business in China” y
“Doing business in India” o de desenvolupament directiu. Té molt bona acollida entre els alumnes i, de fet, aquest
EMBA ja ha aparegut en rànquings de
referència com el de Formación Superior Online (FSO).

OBS Business
School
Fundada el 2006, OBS Business
School és la primera escola de negocis 100% en línia en espanyol i
forma part del Grupo Planeta Formación y Universidades. Durant
aquests més de 10 anys ha format
20.000 alumnes i actualment la seva
oferta formativa inclou 27 màsters
que es realitzen mitjançant un conveni amb la Universitat de Barcelona.
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-Dominar els entorns de gestió dels negocis internacionals és clau avui dia.
Parli’ns del Màster Internacional de
Business Management.
Més enllà de reforçar el caràcter internacional d’aquest màster amb assignatures com són direcció i innovació
d’empreses internacionals o negocia-

ció internacional comercial, aquest
programa de deu mòduls destaca perquè tenim dos convenis internacionals d’intercanvi de professors amb
la Shanghai University i la Universitat de Sant Petersburg. Dins del context global en el qual ens trobem hi
hem incorporat també una assignatura sobre cross-cultural management perquè és important perdre la por al món
globalitzat en el qual vivim i convertir aquesta diversitat cultural també

Convocatoria abierta

“Formamos
profesionales que
se adelantan a las
necesidades del mercado”
Susana Cabada

Directora de Negocios Digitales
en Liberbank y Docente de OBS
Business School

El éxito profesional puede estar al alcance de todos, pero no todos
alcanzan el éxito profesional. Nosotros tenemos la fórmula.
Conoce la fórmula del éxito profesional en obs-edu.com
Doble titulación:

Presencia en rankings internacionales:
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en un avantatge competitiu per a les
empreses. Així mateix, en el projecte
de final de màster els alumnes poden
escollir entre fer un business plan o el
business game.
-¿I quin és el valor afegit del vostre
Global MBA?
De nou es tracta d’un programa de
21 mòduls pensat per a un perfil més
alt d’alumne i que, en aquest cas, només oferim en espanyol. El focus és
la gestió de la internacionalització de
l’empresa a partir de tres grans àrees
que hem identificat: mercats europeus, americans i asiàtics. Potenciem
molt les trobades directives amb ponents experts que tracten temàtiques
d’interès per als nostres alumnes, que
poden participar també en dos tallers
sobre fer negocis en mercats clau com
són actualment l’Índia o Xangai.
Aquest programa apareix en el Ranking Formación Superior Online de
Habla Hispana.
-Des de l’ àrea acadèmica de direcció
general de l’ OBS Business School,
¿quins són els principals projectes
de futur en els quals s’està treballant ara?
La internacionalització és el nostre
gran repte i també estem treballant
en altres àmbits clau com per exemple la millora de la qualitat del nostre claustre i del rigor acadèmic. Així
mateix, i per poder ampliar la nostra oferta formativa estem treballant
en la creació d’un màster en direcció i gestió de centres sanitaris perquè creiem que es tracta d’un sector
que requereix una forma específica de
gestió. Per últim, un altre dels nostres
objectius per a aquest any 2017 és arribar a sobrepassar la xifra dels 4.000
alumnes matriculats.

Innovació i
transformació
digital, icones
d’OBS Business
School
Al ser una escola 100% online, la
innovació suposa una de les banderes d’OBS Business School.
“Hem d’estar innovant contínuament i fruit d’això vam crear el
Màster d’Innovació i Emprenedoria, que combina aquests dos
conceptes tan importants avui
dia”, explica Casilda Güell. Tot
plegat a partir d’un contingut molt
pràctic impartit per un claustre internacional que en la seva gran
majoria han treballat realment
en el món de l ’empresa i amb
un projecte final basat a realitzar un pla de negoci original per
a una empresa de l ’ecosistema
digital. Així mateix, afegeix, “hem
present at aquest màster p er
aconseguir la certificació de la
European Fundation of Management Development”.
En la mateixa línia, subratlla, “el
nostre Màster en Transformació Digital i Desenvolupament de Negoci ha tingut una bona acollida entre
els nostres alumnes i està dissenyat per ajudar les empreses a
portar a terme aquest procés de
digitalització d’una forma normalitzada”. Un màster que està molt
ben posicionat en el rànquing
Eduniversal Best Masters”.

www.obs-edu.com
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Campus Training lidera el sector de
formació estratègica per a l’ocupació
El centre de formació segueix un mètode de
preparació especialitzat orientat a la inserció laboral
dels més de 6.000 alumnes que escullen formar-se
en la seva institució cada any.
Per millorar la seva competitivitat en
el mercat laboral i el seu desenvolupament personal, tot professional ha de
posar en marxa accions encaminades
a adaptar el seu perfil als nous temps
i a la demanda existent. Si encara no
saps quin tipus de formació és la que
més et convé i el que tens clar és que
necessites alguna cosa verdaderament útil per començar a treballar, la
millor opció són els centres especialitzats en formació per a l’ocupació amb
una preparació estratègica enfocada
a la inserció laboral. En aquest sector, Campus Training és líder des de
fa més de deu anys. Les claus del seu
èxit –que es tradueix en els èxits dels
més de 6.000 alumnes que l’elegeixen
cada any– són precises: un mètode de
preparació personalitzat i una aposta
per la inserció laboral.
Innovant en educació:
la formació oberta
El mètode revolucionari de Campus

Aposta pels títols oficials:
Centre Joan Maragall
Entre els més de 250 títols propis que
ofereix el centre, Campus Training
acaba de fer el salt a la formació oficial amb la firma d’un conveni de
col·laboració amb el centre d’estudis
Joan Maragall, a partir del qual passarà a oferir dotze títols de FP oficial
en els sectors més demanats per les
empreses com ara sanitat, educació
o administració i finances.

Training consisteix a adaptar-se a
cada alumne, les seves circumstàncies i les seves metes. Els objectius
i el ritme de preparació són fixats
per l’alumne juntament amb un expert en pedagogia que dissenya un
pla adaptat a ell. Gràcies a aquestes
tutories personalitzades, qualsevol
alumne pot escollir el seu itinerari formatiu de manera que li resulti convenient.
Especialistes en inserció
laboral

Campus
Liderar el sector de
Training
fa el
la formació per a
Les pràctiques professionals en les
l’ocupació implica
salt a la formació
més de 3.000 emfer un diagnòstic
oficial i ofereix dotze
de les necessitats
preses a mb les
títols de Formació
del mercat per forqu a l s el cent re
Professional
mar els professiomanté acords de
nals que necessita. En
col·laboració suposen
aquesta línia, Campus
una forma efectiva de
Training ofereix formació
demostrar als ocupadors
per a llocs de treball reals.
de què són capaços els alumnes

Atenció de tutoria personalitzada amb un alumne

i de donar-los una formació pràctica sobre el terreny. A més a més, les
possibilitats de ser contractats per
les empreses en les quals han treballat durant el curs escollit augmenten exponencialment.
Una vegada acabada la formació, Campus Training posa a
disposició de l’alumne el seu Ob-

Un model formatiu orientat
a la inserció professional
La Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és una institució de naturalesa pública
i de gestió privada, oberta al món i centrada en l’estudiant. Compta amb un campus a Vic, un a Manresa, i
una seu a Granollers i una altra a Barcelona. A més, la UVic-UCC compta amb diversos centres adscrits i
vinculats, que ofereixen un ampli ventall de programes de formació contínua.
La Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya ofereix
una extensa programació de màsters i postgraus adaptats a les noves necessitats professionals amb
l’objectiu de formar els experts que
la societat i el sector productiu requereixen, i promoure la iniciació en el camp de la investigació.
Tal com comenta el Dr. Joan Masnou i Suriñach –Vicerector de Relacions Internacionals i Formació
Contínua– “oferim màsters universitaris, màsters i postgraus propis,
cursos d’especialització i doctorats
Estudiants de títols oficials: 6.456
Estudiants de formació contínua
(UVic, UManresa, BAU): 9.312
Estudiants internacionals de títols
oficials: 16,3%
Màsters i postgraus propis: 45
Màsters universitaris: 12
Programes de doctorat: 6

en àmbits de coneixement com ara
Salut i Benestar Social, Educació i
Societat, Empresa, Comunicació,
Ciències, Tecnologia i Enginyeria,
Disseny, Esport i Llengües i Traducció. A més a més, oferim programes internacionals, com els Study
Abroad i els International Summer
Term Programmes”.
Per al curs 2017-2018 destaca la
quarta edició del Màster en Administració i Direcció d’Empreses
(MBA), d’un any de durada, que
combina les últimes tendències en
management i lideratge, amb la realitat de l’entorn empresarial. A l’edició
que s’imparteix entre Vic i Manresa,
aquest any se li uneix la nova edició
íntegrament a Granollers.
Segons el Dr. Joan Masnou, “l’àmbit
de l’Educació està especialment
consolidat a la UVic-UCC amb una
llarga trajectòria i experiència contrastada en la formació de professo-

servatori d’Ocupació, un servei on
es registren les millors ofertes de
feina. Aquest centre, a més, també
exerceix com a Agència Privada de
Col·locació, reconeguda pel Servei
Públic d’Ocupació Estatal, posant
en contacte candidats i empreses
mitjançant la selecció del candidat
ideal per a l’empresa.

rat, que situa la universitat en una
posició d’excel·lència”. En són un
exemple els programes dissenyats
en aquesta àrea, els màsters universitaris en Educació Inclusiva, el
d’Innovació en Didàctiques Específiques o el Postgrau en Direcció Estratègica de Centres Docents per a
la Innovació i l’Èxit Educatiu.
Les 13 edicions del màster univer-

sitari en Atenció Pal·liativa en Persones amb Malalties Avançades,
demostra l’aposta per una formació centrada en l’atenció psicosocial de la persona com també ho
són el Postgrau en Atenció Psicosocial i Espiritual a Persones en Situació de Malaltia Avançada o el
Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona en els Àmbits
d’Envelliment i Discapacitat.

La firma de l’acord suposa un pas
més en l’especialització per a la inserció laboral i en l’evolució i el creixement que experimenta l’empresa
que, amb 23 centres en tot el territori nacional, es consolida com un
centre de referència en la formació
oberta a Espanya.

www.campustraining.es

La V edició de l’U-Ranking sobre
el sistema universitari espanyol,
publicat el mes de juny passat, situa la UVic-UCC en la sisena posició pel que fa a nivell d’ocupabilitat
de l’Estat, i en la tercera de Catalunya. Aquest informe, que elabora anualment la Fundació BBVA
juntament amb l’institut Ivie, ha incorporat en aquesta edició un índex d’ocupabilitat amb dades d’un
estudi dut a terme pel Ministeri
d’Educació sobre la inserció laboral dels graduats entre el 2010 i el
2014 (basat en xifres d’afiliació a la
Seguretat Social), estimant un indicador homogeni d’ocupabilitat que
corregeix l’efecte de les diferents
taxes d’atur regionals.

Per al Dr. Joan Masnou, la Uvic-UCC
“es caracteritza per tenir un model
formatiu innovador, orientat al servei integral dels estudiants i la seva
inserció professional, amb períodes
de pràctiques inclosos. És un motor de coneixement i d’innovació
al servei del territori i té una clara vocació internacional”. La UVicUCC potencia intercanvis a través
de programes de mobilitat, manté
convenis amb universitats i institucions de més de 40 països, impulsa programes formatius de tots
els àmbits impartits en llengües diverses i també desenvolupa projectes d’investigació i de cooperació
internacional.
www.uvic.cat
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English language qualifications
for real-life communication skills
Discover Trinity’s GESE and ISE qualifications
Trinity’s contemporary GESE and ISE qualifications provide reliable evidence of the ability to communicate
effectively in English.
◗ GESE: Graded Examinations in Spoken English — 12 grades available, A1–C2
◗ ISE: Integrated Skills in English — 5 levels available, A2–C2
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— GESE and ISE are accredited in SPAIN by the Ministry of Education and Education Authorities from the CCAA
— ISE certificates are accepted by CRUE and ACLES to accredit English language levels for universities in Spain
Contact us for information about Trinity’s range of qualifications, resources and professional support services via
info@trinitycollege.eu
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Félix Elbaile, Director Pedagògic d’IDEA, Institut d’Estudis Aplicats

“Un respecte més gran als
animals requereix nous
perfils professionals”
Idea va ser creat per veterinaris, el 1992, com a resposta a la consciència cada vegada
més gran per part de la societat del respecte que mereixien els animals. 25 anys després, IDEA ofereix més de 40 cursos específics sobre l’atenció professional als animals de
companyia; de zoològics; exòtics; cavalls i també una altra formació lligada al medi ambient. Imparteix cursos en les seves 11 delegacions espanyoles i també a Portugal i Xina.
-¿Quin és el seu perfil d’alumne?
Tenim més de 1.800 alumnes cada any
que cursen els seus estudis en els nostres centres propis i també per internet. És un públic de diferents edats i
formació des de joves que han acabat
ESO, batxillerat o cicles; fins a professionals que venen a reciclar-se, passant
per titulats universitaris, per exemple en biologia, que volen un ensenyament més pràctic que el rebut a la
universitat.
¿Què fa que IDEA sigui diferent
d’altres centres?
Un primer element és l’especialització
només en cursos professionals del sector dels animals. Un altre punt fort és
que elaborem tots els nostres materials didàctics, cosa que ens permet
actualitzar-los constantment. Això
suposa un gran esforç però són mate-

rials excel·lents. Juntament amb això,
els nostres professors són tots professionals en actiu de la veterinària,
la biologia, les ciències ambientals,
l’ensinistrament…, cosa que repercuteix en la qualitat de la formació. És
important destacar la naturalesa modular dels nostres cursos, els alumnes

poden començar-los i finalitzar-los durant tot l’any, cosa que vol dir que poden començar quan ho desitgin.
-Els cursos per Internet i els
seminaris són un altre element
distintiu a IDEA…
Per descomptat, a més de la nostra

A full member of

/TrinityVideoChannel

Nous Certificats
de Professionalitat:
Cures i Maneig
de Cavalls i Cures
d’Animals Salvatges,
de Zoològics
i Aquaris
El Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) ha acreditat IDEA per impartir el Certificat de Professionalitat de
Cures i Maneig del Cavall a la seva
seu de Barcelona. El pla d’estudis
compta amb 6 mòduls formatius i
la part més pràctica es realitzarà a
l’Open Sports Club del Prat de Llobregat, centre col·laborador d’IDEA.
També, el SOC ha acreditat IDEA
per impartir el Certificat de Professionalitat de Cures d’Animals
Salvatges, de Zoològics i Aquaris,
també en la seva seu de Barcelona.
El pla d’estudis compta amb 7 mòduls formatius i la part més pràctica
es realitzarà al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya
de Masquefa, centre col·laborador
d’IDEA.
Així mateix, aquest any s’inicia
una formació de Tècnic Sanitari d’Animals de Companyia, en
col·laboració amb l’Escola Pia de
Nostra Senyora del carrer Diputació de Barcelona. Durant el curs es
tractaran temes de fisioteràpia i rehabilitació, psicologia canina i felina, i formació d’assistent tècnic
veterinari.

formació presencial, oferim una àmplia formació on-line i juntament amb
ella realitzem nombrosos seminaris de
forma periòdica, bé a les nostres delegacions o en alguns dels nostres més
de 800 centres col·laboradors com poden ser clíniques veterinàries, centres hípics, centres de recuperació
d’animals... Estan dissenyats per donar més formació als nostres alumnes
d’Internet que resideixin a la zona i per
a totes aquelles persones relacionades
amb el sector interessades en un tema
concret.
-¿En quin punt està el sector
professional de la cura d’animals?
És un sector a l’alça i en clara expansió. La nostra societat és cada vegada
més conscient que hem de tractar bé
els animals, ser més respectuosos; no
només amb les mascotes sinó també
en centres d’acollida i de recuperació
o fins i tot en els zoològics, que estan
reinventant-se per deixar de ser gàbies
amb feres, concepte de segle XIX, i passar a ser espais oberts d’interpretació,
educació i conservació. Per a tot aquest
institut
d'estudis amb
aplicats els animals
concepte de
relació
farà falta un nou perfil de professional i aquest és el que estem formant
a IDEA.

institut d'estudis aplicats

www.idea.lu
T. 93 476 25 20
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Marc Torres, Group Manager Holmes Place Barcelona

“A Holmes Place anar al gimnàs és
una experiència agradable i divertida”
Només a Barcelona, 28.000 dones i homes
disfruten diàriament dels programes de fitnes
i salut que la cadena Holmes Place ofereix en els
seus centres, situats a Balmes, les Corts, Sardenya
i Urquinaona, i als qual s’ha d’afegir la gestió
del centre esportiu municipal Ca n’Arimon, situat
a Mollet del Vallès.
-Han passat les vacances i els seus
corresponents excessos i arriba
l’hora de reprendre les rutines i entre
elles buscar un gimnàs…
Les paraules rutina i gimnàs clàssic
estan allunyades de la filosofia i els
valors que defensem a Holmes Place que passen per oferir a cadascun
dels nostres socis una experiència de
salut i fitnes única i personalitzada a
partir de quatre conceptes: equilibri,
inclusió, progrés i suport.
-¿Què aconsegueixen combinant
aquests quatre factors?
El nostre objectiu és que anar al
nostre centre sigui una experiència de salut integral agradable i divertida i no pas una cosa obligatòria
i impersonal, que és el pas previ a
l’abandonament de l’activitat física

Cada any l’Ajuntament de Barcelona realitza diferents enquestes per
mesurar l’índex de satisfacció dels
seus ciutadans respecte a la qualitat dels seus Serveis Municipals.
L’any 2017 el centre esportiu municipal de la ciutat que va obtenir la
millor qualificació (un 8,9 sobre 10)
va ser Holmes Place les Corts de titularitat pública encara que gestionat per Holmes Place.

de restauració propi. Els nostres abonats també valoren aspectes com que
no hi ha aglomeracions o la funcionalitat de les instal·lacions com les sales
de màquines o vestidors i d’altres espais comuns amb Wi-Fi. El que hem
batejat com el “3rd space”.

i la frustració. A Holmes Place cada
abonat o abonada es posa en forma al seu ritme i podem assegurar
que amb dos dies d’activitat a la setmana, si aquesta es realitza correctament, ja comencen a veure’s molt
bons resultats.
-¿Per on passa aquesta personalització dels serveis que ofereixen?
En el pla esportiu oferim als nostres
socis activitats —de grup i individuals—de tot tipus, intensitat i durada, com per exemple sessions exprés
de 15 minuts. Estan dissenyades per
un centre de R+D propi que el grup
té a Portugal i impartides i monitoritzades per tècnics experts àmpliament formats. Més en detall són unes
rutines cardiovasculars, de tonificació, de cos-ment, aquàtiques, meta-

Holmes Place
les Corts, el centre
més ben valorat
de Barcelona

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

bòliques i per a aquest curs, entre
algunes altres novetats, introduirem
classes basades en el treball miofascial que combina treball d’estirament
i força.
-¿Què ofereix Holmes Place en el pla
no estrictament esportiu?
La pertinença a un col·lectiu que

vol estar sa i saludable, és una cultura de club. A més a més, el nostre
abonat pot disfrutar dels serveis del
Holmes Place Clinic, on pot realitzar
tractaments de medical-fitness, però
també proves d’esforç, planificacions
esportives o assessorament nutricional. També comptem amb Spa, Wellness, servei de fisioteràpia i un servei

-Holmes Place fa 18 anys que és a
Espanya. Majoria d’edat. ¿Quina
valoració en fan?
Estem molt orgullosos del que hem
aconseguit i dels nostres cinc centres
a Barcelona i quatre a Madrid. Crec
que som el centre de referència per
a les dones i homes més grans de 40
anys que aspiren a estar saludables i
en forma tant interiorment com també exteriorment.
holmesplace.es
Tel: 93 272 20 00
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School of English

RESERVA JA
LA TEVA PLAÇA!
Descobreix el mètode
d’ensenyament en anglès
que ens fa únics.
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Jaron Rowan, investigador cultural i coordinador de la unitat d’investigació i doctorat de BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona
i del I Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny

“El disseny està més a prop de les
ciències que de les arts gràfiques”
En diferents sectors cada vegada és més patent la demanda de professionals del disseny amb una formació
transdisciplinar, capaços de treballar en processos col·laboratius i que comptin amb eines per investigar i comprendre
el món en el qual viuen i que contribuiran a transformar. Amb aquest objectiu, BAU, Centre Universitari de Disseny
de Barcelona, realitza la primera edició del Màster Universitari en Investigació i Experimentació.
-¿Per quines raons BAU ha creat
aquest Màster Universitari en
Investigació i Experimentació en
Disseny?
Respon a l’evolució natural de BAU, després de comptar ja amb 8 promocions
de graduats universitaris en disseny.
Creiem necessari que estudiants i professionals que volen seguir aprofundint els seus coneixements i tècniques
puguin realitzar un màster en el qual
adquireixin mètodes d’investigació rigorosos, marcats per l’experimentació
material, tecnològica i conceptual.
-¿En l’àmbit del disseny també hi ha
investigació, com en les ciències?
Totalment. El disseny contemporani
està més a prop de les ciències que de
les arts gràfiques; amb l’objectiu de desenvolupar millors projectes, productes
o serveis, està absolutament bolcat a
investigar per comprendre la seva dimensió social, política i econòmica.
Per dissenyar un espai o projecte participatiu hem de saber prèviament qui
i com l’utilitzarà. A través del disseny
es poden crear situacions i dinàmiques
que faciliten un aprenentatge de la realitat que no permeten altres eines o
disciplines.
-¿A què es refereix?
Li posaré dos exemples, un és el disseny de roba intel·ligent, interactiva, capaç de monitoritzar el teu cos.

Jaron Rowan,
un investigador
cultural pel
Bé Comú
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Això és disseny, encara que pugui
semblar que és desenvolupament
tecnològic. Un altre exemple és el de
les Design Probes (objectes sonda),
una tècnica per la qual es crea un objecte o una tecnologia diferent, sense cap ús aparent, i s’introdueix en
un espai social, sent les persones les
que la doten de la seva utilitat prin-

cipal. Aquesta és una tècnica pròpia
del disseny que actualment ja s’està
utilitzant en estudis d’antropologia
i sociologia. Per tant, el nostre màster és un laboratori que permetrà a
l’estudiant no només donar solucions
sinó també aprendre a fer preguntes
a través d’estratègies de disseny crític i especulatiu.

-¿Com està estructurat el Màster
Universitari en Investigació i
Experimentació en Disseny?
Aquest màster, que combina teoria
i pràctica, és de 60 crèdits ECTS (36
d’obligatoris, 12 d’optatius i 12 de treball
de fi de màster). Comença a l’octubre
del 2017 fins al juliol del 2018; presencial durant tres sessions setmanals de
tres hores. Pel que fa a matèries, es divideixen en sis grups: estratègies i polítiques de disseny; la vida social de les
coses; metodologies d’investigació en
art; mètodes experimentals; disseny i
fabricació de projectes i, per últim, eines i fabricació de projectes. A aquestes
matèries s’hi ha d’afegir el treball final.

A més de coordinador de la Unitat
d’Investigació i Doctorat de BAU,
Centre Universitari de Disseny de
Barcelona, on imparteix l’assignatura
d’Economia, empresa i disseny, Jaron
Rowan ha sigut tutor i lector del curs
MA in Culture Industry a la Goldsmiths University de Londres. Ha escrit diversos llibres, el més recent és
Cultura libre de Estado (Traficantes de
Sueños, 2016) en el qual reflexiona
sobre el paper de la cultura i les
institucions culturals en un moment
polític tan frenètic com el que s’ha
generat al voltant del moviment 15M
i com les polítiques culturals han de
ser capaces de testimoniar el canvi
que s’observa en la societat i de donar cabuda a noves pràctiques i formes de vida.

-¿Amb quins coneixements creu
que sortiran els estudiants del
màster?
Desenvoluparan una mirada crítica de la realitat, aprendran a formular bones preguntes, tindran una
metodologia d’investigació per respondre i contrastar els seus dubtes
i hipòtesis i, per últim de forma important, adquiriran les competències
tècniques per desenvolupar els seus
projectes.
www.bau.cat

BAU, gairebé 30 anys formant dissenyadors
BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona neix el 1989 a partir de les
inquietuds d’un grup de professionals del disseny amb una ferma vocació
docent i pedagògica. Van crear un centre d’estudis superiors en Disseny, alternatiu, innovador i pluridisciplinari que va venir a complementar els models que en aquell moment oferien els centres formatius més tradicionals
i acadèmics de Barcelona. El 2003, aquest centre aposta per instal·lar-se al
Poblenou, el districte de la innovació i el disseny de la capital catalana, en
un recinte industrial de 6.000 m2. El 2009, i ja en el marc de l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES), BAU consolida la seva proposta i es converteix
en un centre adscrit a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), erigint-se així com centre pioner a oferir estudis universitaris de Grau en Disseny. L’oferta acadèmica de BAU, on anualment es graduen
prop d’un centenar d’alumnes, es concreta en les titulacions universitàries
de Grau, Màsters i Postgraus.

