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Mauro Bernaus, gerent d’Uniformes Mínime

Dirk Plüschau, director de FEDA Business School

Més serveis per facilitar la compra
d’uniformes a començament de curs

“La FP dual multilingüe, un
avantatge competitiu per a les
empreses i amb alta inserció laboral”

Modernitat en la distribució i facilitar el procés de compra dels
uniformes i material escolar és l’objectiu principal d’Uniformes
Mínime. S’ofereix el preu més competitiu utilitzant tallers especialitzats
per a cada tipus de producte amb el control de qualitat més exhaustiu.
Uniformes Mínime pertany a un grup tèxtil familiar amb una trajectòria
gairebé centenària en teixits i confecció.
La venda d’uniformes i material escolar és molt estacional i es concentra bàsicament
al principi del curs. “S’ha de
donar un millor servei ampliant els canals de distribució
i oferint tots els articles relacionats amb el món del col·legi
per evitar als pares passejades
de botiga en botiga intentant
recol·lectar tot el que es necessita per començar el curs amb
bon peu”, afirma Mauro Bernaus, gerent d’Uniformes Mínime. És per això que al punt de
venda a Barcelona, situat al carrer de la Duquessa d’Orleans
núm. 60 de Sarrià, els pares
poden trobar tots aquells productes com sabates, mitjons,
motxilles, estotjos, material
escolar, forros per a llibres, etiquetes per marcar roba, a més
dels uniformes o equips esportius de les escoles.
Uniformes Mínime treballa
actualment per a un total de 25
centres entre col·legis i escoles
infantils, a més d’altres col·legis
amb botiga pròpia que Mínime
els fabrica els uniformes.
Mauro Bernaus té clar que
el seu objectiu és seguir tre-

ballant perquè el nombre de
centres augmenti no només a
Catalunya, sinó també a fora.
De moment ja compta amb diversos centres fora de la zona
d’inf luència de Barcelona.
Arribats a aquest punt la pregunta sembla obligada ¿com
compren els pares d’aquests
centres els uniformes? “Per internet. Al nostre punt de venda
on line pots triar les peces i les
talles. També pots decidir que
es brodi el nom de l’estudiant
per identificar la seva roba i els
seus complements. A més, en el
primer canvi o devolució d’un
producte els ports són gratuïts.

“Mitjançant la nostra pàgina on line www.uniformesminime.com
venem uniformes i productes relacionats a col·legis independent
ment de la seva ubicació. Canvis de talla gratuïts i entregues en
tre 24 i 48 hores.”

La despesa d’enviament també
és gratuït si l’import de la compra és superior a 50 €, encara
que si no arribem a aquesta
quantitat només costa 3,50 €”.
Uniformes Mínime ofereix
un preu molt reduït en uniformes i garanteix el preu mínim
en complements i material escolar. L’objectiu és que el nostre
client compri al millor preu del
mercat. ¿Com aconsegueixen
aquests preus tan avantatjosos
per a les famílies? “Disposem
d’estoc permanent de teixit
per a uniformes, amb la majoria de dissenys i colors de vichy, el teixit que s’utilitza per a
bates i altres peces de roba, i a
més col·laborem amb un taller
de confecció a Barcelona que és
una fundació benèfica”. Amb
aquesta fórmula podem oferir
uns preus sense competència
amb la màxima f lexibilitat i rapidesa possible, i portar a terme repeticions en un temps
rècord i comandes gairebé a
mida. Som especialistes en fabricació nacional, i utilitzem
tallers seleccionats segons la
composició del teixit o la classe
de peça i comprem els complements, les sabates i el material
escolar a les millors marques, i
ajustem el marge al tenir una
estructura molt f lexible.
www.uniformesminime.com
Tel. 936 675 230

Amb més de 30 anys d’experiència a Barcelona, l’escola
de Formació Empresarial Dual Alemanya (FEDA) defensa
la importància de vincular els estudis i les pràctiques laborals
com la fórmula d’entrada al mercat laboral per als joves.
–¿Com ajuda la formació professional dual a la inserció en
el mercat laboral?
A la nostra escola oferim FP
dual d’administratius especialitzats en branques com la
indústria, la logística i el comerç, titulacions alemanyes
i una d’espanyola. A més, donem la possibilitat de cursar
estudis universitaris trilingües
d’Administració d’Empreses a
través del nostre institut EDU.
El nostre objectiu és que els
alumnes estableixin un contacte directe amb les empreses formadores, i això permet
a l’alumne integrar-se fàcilment a l’empresa i guanyar experiència en el món laboral.
La nostra formació es basa en
un alt percentatge de pràctiques en l’empresa que ronda
el 50%. L’alta inserció laboral
avala aquest concepte formatiu, més del 90% dels nostres
alumnes reben una oferta de
treball a l’acabar la formació.
–¿I a les empreses, quins beneficis els aporta?
El personal especialitzat i multilingüe és un clar avantatge
competitiu per a les empreses
multinacionals i pimes amb
vocació exportadora. La nostra formació de 2 anys aporta
aquest perfil difícil de trobar
en el mercat laboral. Per assegurar-se la futura expansió,

Mariana Gleiser, coordinadora de cursos d’Idix, Idiomas y Traducciones

–¿Quins serveis lingüístics
ofereix Idix?
Idix se centra en dues grans
àrees: cursos d’idiomes per a
empreses de tot tipus –generals,
de negocis, per a fins específics,
de conversa…– i traduccions i interpretacions en tots els idiomes
per a diferents sectors.
–¿Quin és el seu perfil de
client?
Els nostres principals clients

són empreses que necessiten
els idiomes per a les seves relacions internacionals i recorren
a nosaltres tant per formar el
seu personal com per gestionar
les comunicacions que reben
i que han de fer en diferents
llengües. Els alumnes a qui impartim classes poden treballar
en diferents sectors de les empreses: administració, professionals, directius… Tots tenen
en comú que necessiten els

idiomes per a la seva feina.
–Vostès ofereixen cursos
d’idiomes per a empreses.
¿Com s’adapten a les necessitats específiques de cada
companyia?
En primer lloc fem una anàlisi de necessitats lingüístiques,
tant de l’empresa com dels
alumnes que faran la formació.
Els nostres cursos són a mida:
plantegem els objectius segons

La crisi econòmica ha derivat
en una aposta de les empre
ses per l’ exportació. Dirk Plüs
chau admet que el context ha
generat “una orientació inter
nacional per necessitat”. En
aquest context, FEDA Busi
ness School i EDU, que comp
ten amb professors amb
experiència empresarial, més
de 2.500 alumnes graduats i
la col·laboració amb més de
60 companyies, considera la
formació professional dual
com una eina per fomentar
la inserció laboral i reduir
l’atur.

l’empresari ha de saber que
com més aviat formi el professional més s’ajustarà al perfil
que desitja i abans recuperarà
el que ha invertit en la seva for-

mació. La inversió en formació
és rendible per a l’empresari.
–Així doncs, com veu la formació professional dual a
Espanya?
En els últims anys, tanto empreses com a famílies valoren cada
vegada més els avantatges d’una
formació de qualitat orientada
a la pràctica i que no suposa
una càrrega per al pressupost
familiar. Durant la formació,
l’alumne rep una remuneració econòmica, i això facilita la
seva emancipació. Per a les empreses suposa formar el personal segons les seves necessitats
i d’aquesta manera assegurar el
creixement del seu negoci.
www.feda-business-school.com
www.edu-barcelona.com
Tel. 934 462 700

Internacionalització, multilingüisme
i mercats globals

Serveis lingüístics
integrals
Idix, una empresa de serveis lingüístics amb una trajectòria
de més de 25 anys, dedica una atenció molt especial
a la qualitat dels seus serveis, i això defineix el contracte
de confiança que els seus clients els dipositen.

Millorar
la inserció
i reduir l’atur

les necessitats i possibilitats
de cada empresa, dissenyem
el contingut i els materials en
funció d’això, i després hi introduïm ajustos i millores al
llarg del desenvolupament del
curs, si és necessari. La idea és
proporcionar als alumnes una
formació sòlida en termes lingüístics i que també els serveixi
totalment en l’àmbit de la seva
pràctica professional.
–Es tracta d’oferir cursos
especialitzats…
Efectivament. Oferim espe-

En un mercat laboral globalitzat, les empreses es veuen cada
vegada més en la necessitat de comunicar-se en almenys un
idioma estranger, majoritàriament anglès, si no en dos, per acon
seguir ser eficients. Moltes vegades fins i tot l’idioma va canviant
en funció de quina multinacional adquireixi l’empresa o amb quin
mercat siguin els negocis cada any. L’aprenentatge d’un idioma
requereix el seu temps, però els ritmes actuals no sempre ho
respecten. Per això és necessari abordar la formació en idiomes
per als treballadors sense esperar que la urgència es presenti.

cialitat i f lexibilitat. A més de
proposar els cursos més tradicionals, últimament ens hem
estat dedicant bastant a cursos
especialitzats, per àrees professionals o per habilitats: per
exemple, anglès legal i financer, presentacions en anglès,
idiomes per viatjar, atenció telefònica, idiomes per a sectors
especialitzats, com la restauració, l’enginyeria, la medicina… També comptem amb

plataformes d’aprenentatge
en línia que, complementades amb classes telefòniques
o amb vídeos per a l’expressió
oral, brinden una total f lexibilitat per a aquells alumnes
que, pels seus horaris o lloc de
treball, no tenen la possibilitat
de participar en una formació
presencial.
www.idix.es
Tel. 934 143 424
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Daniel Albors, president de l’Institut de FP Sanitària Roger de Llúria

“La FP és una porta
d’entrada al mercat laboral”
El fracàs escolar ha servit per desterrar l’estigma negatiu que tenien els estudis de FP.
Per això, Daniel Albors aposta per una formació més flexible, a mida de la demanda
i adaptada a les necessitats de les empreses.

TORNADA DE VACANCES

Un accés més flexible
amb la formació on line
L’Institut de FP Sanitària Roger de Llúria estrenarà el curs
que ve la formació on line en els cicles de Dietètica i Cures
Auxiliars d’Infermeria. “De moment estem tenint una bona
acceptació entre les persones que estan treballant i no po
den assistir diàriament a les classes o bé viuen lluny” comen
ta Daniel Albors.

ponibilitat de temps, feina i experiència professional.

–¿En què ha canviat la FP en
l’última dècada?
Amb la reforma de la FP, s’ha
guanyat en f lexibilitat. La formació estava massa encotillada i ara està més adaptada al
ciutadà i a les empreses. Fa uns
anys, per un costat anaven les
necessitats del mercat laboral i
per un altre les formatives. Ara
tot està més unificat i les empreses tenen més protagonisme en l’estructura dels estudis,
que s’acosten més al ciutadà i
s’adapten millor a la seva dis-

seus aprenentatges i la seva
experiència professional, cosa
que pot arribar a reduir considerablement el contingut dels
estudis. De fet, al nostre ins-

–¿També permet a les persones que ja estan treballant
combinar estudis i feina?
Per descomptat. Les persones que estan treballant i volen estudiar una FP, ja sigui
de la seva activitat o d’una altra, ara tenen la possibilitat de
fer-ho a distància, de forma
semipresencial i on line. Així
mateix, els professionals que
estan exercint sense disposar
d’una titulació oficial de la
seva activitat poden sol·licitar
una convalidació d’algunes
assignatures acreditant els

“La FP actual està més
adaptada al ciutadà
i a les empreses”
titut molts naturòpates i herbolaris estan cursant el cicle
formatiu de grau superior de
Dietètica.
www.rogerdelauria.com
Tel. 932 171 046

Cicles formatius sanitaris
Titulacions oficials
–¿S’ha notat un increment dels
estudis de FP sanitaris amb la
crisi?
La situació econòmica ha afavorit que les persones se centrin
més a estudiar alguna matèria
que els proporcioni més possibilitats de trobar feina. En
aquest context, la Formació
Professional (FP) ofereix un índex d’inserció laboral elevat en
un moment en què més del 50%
dels joves estan sense feina, xifra que es redueix a la meitat en
el cas dels que han cursat uns estudis de FP i a la quarta part en
els que tenen una FP de grau
superior.
–¿Ja s’ha enterrat el prejudici
que fer FP era cursar estudis
menors?
La FP era la Ventafocs del sistema educatiu. A Espanya
teníem el 33% de titulats universitaris, una de les xifres més
altes d’Europa, però al mateix
temps presentàvem els percentatges més alts de fracàs es-

“Teníem un excés de
llicenciats universitaris
i de peons, però ens
faltaven els tècnics
especialistes que
proporciona la
Formació Professional”

colar i de personal sense cap
qualificació professional. Teníem un excés de llicenciats
universitaris i de peons, però
ens faltaven els tècnics especialistes que proporciona la
Formació Professional. Per
això, la Generalitat de Catalu
nya ha apostat per donarli més prestigi a la FP, veient
que en altres països ha sigut
la protagonista de la reducció de l’atur. A Alemanya, per
exemple, més d’un 50% dels joves que acaben la seva etapa en
l’institut, estudien FP.

Cicles formatius
—Tècnic superior en dietètica (amb enfocament ecològic)
—Tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic
—Tècnic superior en imatge per al diagnòstic i medicina
nuclear
—Tècnic de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria

Formació continuada
en naturopatia, acupuntura, cuina naturista…

Cursos presencials i on line

–¿Quin valor afegit aporta
l’Institut Roger de Llúria a
la formació sanitària?
Hem aconseguit adaptar la
formació a la realitat de les
empreses. En el cas dels estudis de dietètica, els alumnes que es graduen al nostre
institut també tenen una
bona base de naturopatia,
herbodietètica i alimentació ecològica. D’aquesta manera, obtenen una titulació
of icial ajustada a les necessitats d’aquest sector en
expansió.

Dietètica
amb enfocament ecològic

Laboratori
de diagnòstic clínic

Imatge
per al diagnòstic

–Dins del sector sanitari,
¿quins perfils demanen més
les empreses?
A l’Institut Roger de Llúria,
formem tècnics superiors en
dietètica, anàlisis clíniques i
diagnòstic per la imatge, així
com tècnics de grau mitjà en
cures auxiliars d’infermeria.
Disposem d’un bon servei
de borsa de treball i els nostres alumnes fan les pràctiques en empreses on hi ha
més possibilitats d’inserció
laboral o al nostre propi
consultori.
En els últims anys hem
tingut molta demanda de
tècnics d’imatge per al diagnòstic perquè la medicina es
basa molt en la tecnomedicina i en la gestió d’aquests
recursos. Els perfils que ens
sol·liciten són més concrets
que fa uns anys i provenen
bàsicament de clíniques
privades.

Cures auxiliars
d’infermeria

Altres estudis
Naturopatia
Acupuntura i MTC
C. Mare de Déu del Coll, 40
08023 Barcelona
932 171 046
info@rogerdelauria.com

www.rogerdelauria.com
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Montserrat Martínez, directora estilista, i Susanna Martínez, coordinadora
formadora d’Estilistes BCN, ‘hair, nails & training’

Rakel Crespo, directora de Barcelona Beauty School

Curs integral d’estètica
amb matèries d’anglès

Formació integral en
perruqueria i estètica

Cada vegada hi ha més preocupació per l’aparença física
i el benestar personal. Aquest fet fa que el públic objectiu
dels serveis d’estètica s’hagi ampliat i diversificat. Barcelona
Beauty School ofereix cursos presencials entre setmana
i durant els caps de setmana.

El 15 de setembre Estilistes BCN inaugura el seu primer curs de
perruqueria, en què 10 estudiants –cinc al matí i cinc a la tarda–
aprendran les tècniques d’estilisme clàssiques i modernes,
a més de tots aquells aspectes d’atenció al client.
–Vostès ja tenen un saló de bellesa consolidat on es va amb
cita prèvia. ¿Què els ha portat
a apostar per la formació?
D’una banda, la nostra experiència professional –més de 20
anys– i acadèmica, la nostra formadora a més d’estilista és experta en coaching d’equips de
bellesa. De l’altra, la percepció
que cada vegada existeix més
descompensació entre la teoria
i la pràctica en els joves que acaben els seus estudis, a més a més
de serioses carències en aspectes d’atenció al client que s’han
perdut.
–¿Com donen resposta a
aquesta carència els seus
estudis?
Un 75% de les nostres hores lectives són pràctiques amb un tutor. Per això els grups són de cinc
alumnes. D’altra banda, a més
d’aprendre les tècniques bàsiques de la professió d’estilista de
la mà de professionals contrastades amb anys d’experiència,
s’inclouran aspectes com
l’atenció al client (escoltant-lo,
analitzant les seves demandes i
aconsellant-lo), recepció, protocol i treball en equip, els alumnes aprendran a tenir iniciativa
pròpia i a prendre decisions. Finalment, i no menys important,
s’inclouran les tècniques i metodologies del client masculí.

Volem acompanyar les tècniques bàsiques de perruqueria
amb la qualitat del servei, ja que
aquesta és directament proporcional a la satisfacció de clients i
professionals
–¿Treball en equip en una
perruqueria…?
Naturalment. Això és el que
els salons de bellesa demanen
als professionals cada vegada
més. I no només ens referim
als successius tractaments coordinats de perruqueria i estètica a un mateix client, sinó que
els aporti eficàcia, qualitat, seguretat personal, innovació i
creativitat.
–¿Quin serà el perfil d’alumne?
Comptem amb perfils diversos,
així com edats diferents. Formarem persones que han tin-
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gut alguna experiència i altres
que se senten atretes pel món
de la perruqueria. L’única condició prèvia és que tinguin ganes d’aprendre.
–¿Quines sortides professionals tindran?
El nostre curs compta amb
l’acreditació homologada del
Gremi Artesà de Perruquers de
Senyora de Barcelona i les sortides professionals inclouen
nodrir de professionals els principals salons de bellesa de la ciutat, així com el món de la moda,
el cine, la publicitat o la fotografia, que constantment reclamen
els nostres serveis i recorren als
professionals de la nostra borsa
de treball.
www.estilistes-bcn.com
Tel. 932 070 436

–El vostre sector està resistint
bé el context de la crisi actual
i per això està apostant per la
innovació.
Moda, oci o noves tecnologies dinamitzen i dinamitzaran el nostre sector, així que mantenir-se
al dia en noves tendències serà
clau per donar un servei de qualitat i satisfer les expectatives de
la clientela. Comptem amb els
aparells més innovadors, des
de cavitació, crioteràpia, electroestimulació, vacumteràpia o
radiofreqüència, entre altres, i
el nostre compromís passa per
formar personal qualificat que
aporti amb els seus coneixements un desenvolupament del
sector amb garanties.
–Oferiu cursos presencials impartits per professionals molt
qualificats. ¿Quins són?
Entre setmana, donem cursos d ’es tè t ica i nteg ra l ,
quiromassatge, reflexologia podal, maquillatge, ungles de gel i

“El nostre ensenyament
és personalitzat
perquè són grups
molt reduïts que
utilitzen tecnologia
d’última generació”
ungles acríliques. Uns cursos que
es poden fer també durant el cap
de setmana. Pel que fa als cursos
exclusius de cap de setmana, podem parlar de massatge ayurvèdic, amb pedres calentes, anglès
enfocat a l’estètica, vendes, estudi de les morfologies, cosmètica aplicada i nutricosmètica,
teràpies naturals, reciclatge
de maquillatge, fotodepilació,
diagnòstic facial corporal i fototip, extensió, permanent i tint de
pestanyes...

Aprendre música disfrutant
–¿En què consisteix la seva
oferta formativa?
Escola de Música Ritme i So
ocupa l’espai per a aquelles persones que per edat, ocupació o
capacitat no volen o no poden
formar-se musicalment a les
escoles oficials o als conservatoris. Per descomptat, comptem amb un alt valor acadèmic
–tenim professors excel·lents,
molts dels quals són concertistes professionals–, però
no estem encotillats al rigor
acadèmic.

–¿Quin és el seu perfil
d’alumne?
Nens i adults de totes les edats.
Als més petits, entre els 3 i els 4
anys, els iniciem a la música, als
5 anys escullen un instrument, i
tant en classes individuals com
col·lectives aprenen a fer música, a compartir-la i escoltar-la
combinant pràctica amb llenguatge musical. L’alumne adult
és divers. Tenim joves que tornen a reprendre les seves pràctiques musicals com a vàlvula
d’escapament, i també ens vé-

nen persones que toquen un instrument
i van millorant en la
seva pràctica any rere
any, i jubilats que per
fi compleixen el somni
de tocar un instrument.

¡Re
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i aco t cupó
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saR
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–¿Quina és la seva oferta?
Formem en música clàssica (piano, instruments de corda i vent)
i en música moderna (guitarra,
baix elèctric, saxo, bateria, trompeta). També oferim classes de
cant clàssic i modern.

–A més
vostès fomenten altres activitats de cultura
musical…
És un altre dels valors afegits de
l’Escola de Música Ritme i So. A
més de classes d’història de la

–¿Per què és més complet el
vostre curs d’estètica
integral?
Si bé és molt important la formació base, amb la nostra experiència als centres vam veure
que era clau incloure en el nostre curs d’estètica integral noves
matèries, com l’anglès enfocat a
l’estètica i les vendes. Són mòduls
que oferim de forma gratuïta.

www.barcelonabeautyschool.com
Av. Portal de l’Àngel, 23, 2a planta, Barcelona
Tel. 933 485 467 - Tel. 933 485 467

M. Dolors Cerdà i Imma Sala, cofundadores i codirectores de l’Escola de Música Ritme i So

Des de fa 21 anys l’Escola de Música Ritme i So no solament ensenya
música clàssica, moderna i cant a alumnes de 3 a 80 anys, sinó que
amb diferents activitats –com l’assistència a concerts– fomenta el
gust i l’amor per la cultura musical.

–Compteu amb aules diferenciades per especialitats.
Sí, i el nostre ensenyament és
personalitzat perquè són grups
molt reduïts que utilitzen tecnologia d’última generació i oferim pràctiques en centres propis.
També tenim centres d’ estètica
col·laboradors, principalment els
French Kiss Beauty, que ens permeten conèixer les necessitats
dels clients.

música o de l’òpera, tanquem
paquets d’entrades per als nostres alumnes i familiars a preus
molt competitius. Hem arribat a
assistir 100 membres de l’escola
a alguns concerts organitzats per
Ibercamera.

Organització
de musicals
Els musicals són l’exemple
que els seus alumnes aprenen música passant-s’ho
molt bé. Les codirectores
ens expliquen orgulloses
que l’any passat, amb motiu
del 20è aniversari de l’escola,
es van fer diversos actes es
pecials, entre ells la partici
pació de tots els professors
i els alumnes per interpretar
el musical El Rei Lleó.

www.ritmeiso.cat
Tel. 934 179 406
C. del Camp, 71 bis, baixos
08022 barcelona
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Estocolm

Barcelona

Sanna Völker
Suècia
Títol Superior en Disseny de Producte
Promoció 2013
IED Barcelona
Estudio Sanna Völker
Barcelona
sannavolker.com

Inici: 21 de setembre

TÍTOLS
SUPERIORS
EN DISSENY
(equivalents a Graus Universitaris, 4 anys, 240 ECTS)

Design
· Disseny d’Interiors
· Disseny de Producte

Management for Creative Industries
· Business Design
· Communication and Event Design

Inici: 21 de setembre

CURS
D’UN ANY

MASTERS
POSTGRAUS
FORMACIÓ
CONTÍNUA

· Global Design

· Disseny de Transport
Inici: 13 d’octubre

Moda
· Disseny de Moda
· Estilisme i Comunicació de Moda

BACHELORS
OF ARTS
(atorgats per la Universitat de Westminster, 3 anys)

Visual Communication
· Disseny Gràfic
· Motion Graphics and Video

Moda

PROVA D’ACCÉS
15 de setembre

· Fashion Design
· Fashion Marketing and Communication

Els cursos es realitzen en castellà i/o anglès

Inici: 13 d’octubre

DIPLOMES IED
(3 anys)

Moda
· Marketing i Comunicació de Moda
Visual Communication
· Creative Advertising and Branding
· Interactive Media Design

iedbarcelona.es
ied.es
IED Barcelona
Escola Superior de Disseny
Biada, 11 · 08012 Barcelona
Telf: 932 385 889
Metro L3 - Fontana
contact@bcn.ied.es
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Albacete. Teodoro Camino, 8. T. 967 04 22 57 / Alicante. Avda. Óscar Esplà, 15. T. 965 503 208 / Alzira (Valencia). Curtidors, 7. T. 960 041 483
Barcelona. Rosselló, 237. T. 93 368 37 21 / Boadilla del Monte (Madrid). Avda. Infante Don Luís, 8. T. 91 752 76 08
Gandía (Valencia). Sant Roc, 6. T. 962 86 75 58 / Girona. Santa Clara, 8. T. 972 20 53 07 / Huelva. Puerto, 7. T. 959 26 16 33
Melilla. Abdelkader, 2. T. 952 68 31 67 / Valencia. Cirilo Amorós, 44. T. 96 331 05 01 / Vigo. Ecuador, 64, Bajo izda. T. 886 118 154
Vigo. González Sierra, 6, Bajo izda. T. 886 125 220 / Zaragoza. Arzobispo Doménech, 11. T. 97 621 57 90
Tienda Online oficial: shop.condor.es / Tiendas autorizadas y Centros El Corte Inglés
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ACER

Entorns de formació
àgils i dinàmics
Les solucions que Acer ofereix per a tauletes, ‘notebooks’, ‘ultrabooks’,
‘chromebooks’, ordinadors de sobretaula, monitors i projectors posen a l’abast
dels usuaris entorns d’aprenentatge dinàmics, interactius i connectats.

Els productes Acer es caracteritzen
per la seva fiabilitat, facilitat d’ús i
administració, i estan desenvolupats
per despertar la curiositat dels alum
nes i explorar noves idees. Permeten
que alumnes i professors accedeixin
fàcilment al contingut i a la informa
ció i que aquests continguts siguin
fàcils de compartir, per convertir
així l’aprenentatge en un procés més
col·laboratiu i divertit.
Acer, amb 30 anys d’experiència en el
sector de les TIC i una àmplia gam
ma de productes en contínua evo
lució, considera una de les seves
principals responsabilitats equipar
els joves amb tecnologia informàtica
que els permeti adquirir el coneixe
ment que necessiten per al futur, i per
això ha desenvolupat un nou tipus
d’interacció entre professors i alum
nes basada en solucions fiables i fà
cils d’utilitzar en què es pot confiar.
C

Per a tot tipus d’alumnes

M

L’aprenentatge és més divertit amb
activitats lúdiques. Les tauletes
s’estan convertint en una eina bàsi
ca per a la creació de nous entorns
d’aprenentatge i es poden utilitzar a
l’aula i a fora. Motiven i incentiven la
formació formal i informal perquè
estan dissenyades per ser intuïtives
i fàcils d’usar, fins i tot per als alum
nes més joves. Són primes i lleugeres,
i tenen la mida perfecta per a les se
ves petites mans. La gamma de taule
Y

CM

MY

CY

CMY

K

tes d’Acer per a l’ensenyament primari
garanteix una bateria de llarga dura
da i la robustesa necessària per al des
gast de l’ús diari.

ball voluminoses i permeten als alum
nes completar tasques sofisticades,
com l’anàlisi de dades, la creació de
gràfics i diagrames, i l’organització i
presentació de projectes complexos.

Per als més grans Acer ha dissenyat els
notebooks, ideals per als alumnes de se Els estudiants universitaris uti
cundària, que es converteixen en uns litzen els seus notebooks per a
magnífics companys d’aprenentatge. activitats bàsiques com fer tre
Múltiples opcions de connectivitat balls, prendre apunts, inves
proporcionen fàcil accés a internet i tigar. En alguns casos també
a la gran varietat d’aplicacions i con executen altres tasques més
tingut dissenyats per ajudar els estu complexes: animacions, mo
diants a aprendre d’una forma més dels matemàtics, simulacions
interactiva i creativa. Connecten els economètriques, disseny
alumnes a les seves xarxes socials i els gràfic o edició de vídeo, i
ajuden a col·laborar i compartir idees també dediquen part del
i projectes.Anuncio_PERIODICO_cat_PRINT.pdf
Aquests notebooks són prou seu1 temps
a les activitats
ex
07/08/15
11:41
potents per assumir càrregues de tre tracurriculars, com interactuar en
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Filosofia Acer
La societat moderna evoluciona
a una gran velocitat, la tecnologia impregna tots els aspectes de
les nostres vides. Per mantenir el
ritme d’aquests canvis, l’educació
ha de ser flexible, creativa i exigent. En aquest panorama de canvis constants, la tecnologia és un
catalitzador: una eina que ajuda
a descobrir noves possibilitats i a
crear oportunitats d’aprenentatge
més participatiu.

escenaris de formació i permetre un
aprenentatge més personalitzat. Per
satisfer aquesta necessitat, els por
tàtils d’Acer estan equipats amb Acer
Classroom Manager, una ajuda per
què els docents puguin interactuar
amb els seus estudiants de forma in
dividual i verificar el seu progrés.
Solucions per a l’aula

Les solucions d’Acer per a l’aula són
fiables i fàcils d’administrar, i ofe
reixen les funcions de seguretat que
necessiten les escoles i els centres
educatius. Aquests ordinadors es po
den ocupar de totes les tasques que
les xarxes socials, veure pel·lícules, es s’espera que faci un ordinador més
coltar música, publicar fotos, jugar o gran, però tenen un disseny compacte
participar en xats de vídeo, en
que s’ajusta a la perfecció a qual
qualsevol moment i en
sevol entorn en què sigui
qualsevol lloc. Els noimportant estalviar es
tebooks d’Acer ofe
pai. Els monitors de
“Els
reixen la potència
les sèries B6 i V6
‘notebooks’
i la productivi
ofereixen una
d’Acer, versàtils i
tat per treballar
à mpl ia ga m
fàcils de transportar,
i divertir-se i, al
ma de formats
mateix temps,
que poden in
ofereixen la potència
són versàtils
tegrar-se en
i la productivitat per
i f àcils de
qualsevol am
treballar i divertir-se
bient. Mostren
transportar.
al mateix temps”
imatges v ives
Solucions per
i ofereixen una
a la docència
còmoda visualitza
ció, a més incorporen
Els docents necessiten dis
panells d’alta qualitat IPS i
positius fàcils d’utilitzar que els
VA amb un gran angle de visualit
permetin centrar-se en la creació de zació que permeten compartir millor
classes atractives, en lloc preocupar- el contingut en pantalla.
se per com utilitzar i reparar la tecno
logia. I els notebooks d’Acer ofereixen
www.acer.es
capacitats avançades de connectivi
tat i la f lexibilitat necessària
per adaptar-se a
diferents
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Remei Artigas, directora mèdica de Menarini España

“Un metge té la responsabilitat
de formar-se i estar al dia
dels avenços científics”
Amb una estratègia basada en la investigació,
la innovació i la internacionalització, Menarini
España, la filial del grup farmacèutic italià
Menarini, és un dels cinc centres de R+D
que l’empresa té a Europa.
–Un dels pilars pels quals
aposta Menarini és fomentar
la docència i la investigació.
¿Com es concreta?
El nostre compromís amb la
formació és de llarg recorre
gut. Fa 25 anys que col·laborem
en la formació contínua als
professionals sanitaris. Bona
prova que la nostra implica
ció segueix vigent és l’acord
que vam firmar a finals del
mes de maig amb la Societat
Espanyola de Pneumologia i
Cirurgia Toràcica, per crear
una càtedra que desenvolu
pi activitats docents i inves
tigadores per a professionals
de la salut. La primera activi
tat de la Càtedra serà el Màs
ter d’Avenços en Diagnòstic i
Tractament de Malalties de les
Vies Aèries, que començarà el

“Per garantir la
formació, la fórmula
més adequada és la
col·laboració entre les
societats científiques,
les universitats i la
indústria farmacèutica”
novembre d’aquest any. Un
altre dels últims projectes
en què estem implicats és el
fòrum anual de debat científic
sobre malalties respiratòries,
la Barcelona Boston Lung
Conference, de la qual s’està
preparant la 3a edició per al
pròxim mes de gener. Aquí,
a més de l’excel·lència cientí
fica i de la voluntat de debat,
es convida els joves investiga
dors a enviar els resultats dels

projectes d’investigació en què
estan treballant perquè siguin
presentats i debatuts durant
el congrés.
–A més, també disposen d’una
càtedra de medicina interna.
Sí, és la primera càtedra de
dicada a la medicina interna
en què col·laboren universitat
i empresa. Va néixer el 2011 i
en aquesta càtedra Menarini
col·labora amb la Universitat
de Barcelona (UB) i la Societat
Espanyola de Medicina Inter
na (SEMI). L’objectiu és do
nar prestigi universitari a les
activitats de formació con
tinuada de la SEMI, seguint
l’estàndard europeu. Igual
ment, busca promoure la in
vestigació multidisciplinària
i la col·laboració entre inves
tigadors i professors de pres
tigi en l’àmbit de la medicina
interna tant a Espanya com a
Llatinoamèrica.
–¿En quines àrees se centra la
càtedra UB-SEMI-Menarini?
Principalment en malalties
cardiovasculars, edat avança
da i pluripatologia, a més de
disposar d’un Màster en Me
todologia de la Investigació.
L’objectiu per als dos pròxims
anys és incrementar l’oferta
formativa amb els nous màs
ters en malalties cròniques,
urgències, diabetis i també en
tècniques diagnòstiques com
l’ecografia clínica.
–¿Quins reptes pendents queden en l’àmbit de la formació
per a Menarini?
Seguirem compromesos i im
plicats amb els nous desa
fiaments a què s’enfronta la

formació en l’àmbit de la salut,
per donar resposta a una socie
tat globalitzada i en permanent
canvi. Haurem d’adaptar-nos
als avenços mèdics i a les no
ves tecnologies en educació
mèdica, així com treballar per
garantir una atenció equitati
va, eficaç i comprensiva als pa
cients i a les seves famílies en
línia amb les necessitats i els
valors de la nostra societat. Vo
lem contribuir a la formació i a
la investigació en un dels grans
reptes als quals ens haurem
d’enfrontar empreses, institu
cions i altres entitats del món
de la salut com és la cronicitat,
que ja suposa el 75% dels recur
sos hospitalaris espanyols.
–¿Quins dèficits de formació tenen els professionals
sanitaris?

60 milions d’unitats
de medicaments a l’any
Menarini España, filial del grup italià, s’ha convertit en una de les 20 primeres empreses del sector
farmacèutic espanyol. Amb una superfície de 15.000 metres quadrats, la seu de Badalona és uns
dels cinc centres de RI+D que el grup té a Europa. Es produeixen 60 milions d’unitats de medicaments a l’any, dels quals un 75% s’exporten.

Una vegada superat el període
de formació especialitzada, el
conegut MIR (metge intern re
sident), i com que no existeix
un pla institucional i reglat
de formació, són les socie
tats científiques les que assu
meixen aquesta competència.

“La nostra àrea
científica ha obtingut
el reconeixement en
l’àmbit sanitari com
a referent i líder en
formació contínua
per als professionals
de la salut”
Els metges tenen la responsa
bilitat de mantenir-se al dia
dels avenços científics per ofe
rir una millor atenció als seus
pacients.
–¿Com s’aconsegueix millorar la qualitat de vida dels
pacients?
A Menarini impulsem inicia
tives innovadores que generin
coneixement i aportin més sa
lut a les persones. Un exemple

és el nostre suport en progra
mes de rehabilitació cardíaca
en col·laboració amb la Societat
Espanyola de Cardiologia (SEC).
Gràcies a aquests programes es
produeix una millora de la qua
litat de vida i una disminució de
les complicacions i la mortalitat
en pacients que han patit algun
episodi cardíac.
–¿En què es basa la seva aposta
per l’àrea científica?
Des del 1990, la nostra inten
ció ha sigut impartir forma
ció de qualitat en l’àmbit de
la salut per millorar l’atenció
de les persones. La nostra àrea
científica ha obtingut el reco
neixement en l’entorn sanitari
com a referent i líder en for
mació contínua per als pro
fessionals de la salut. En 25
anys, hem impartit més de
20.000 activitats de forma
ció, en les quals han participat
més de 30.000 professionals i
500.000 més han ampliat els
seus coneixements.
–¿A través de quin model
s’estableixen les aliances per
potenciar la formació?
Per garantir una formació de
qualitat, considerem que la fór

mula adequada es basa en la
col·laboració entre les societats
científiques, les universitats i la
indústria farmacèutica. Des de
Menarini, ens basem a identi
ficar les necessitats reals dels
professionals sanitaris, la in
dependència en la formació i a
garantir que els acords amb la in
dústria i la professió mèdica si
guin transparents i basant-se en
criteris educatius i en l’evidència
científica.
–¿Com s’aconsegueix mantenir la inversió en formació i en
R+D en un període de retallades i ajustos pressupostaris?
És cert que els últims anys han
sigut difícils per la contenció i
l’austeritat conseqüència de la
crisi econòmica. Precisament
per això, a Menarini hem en
tès que el nostre compromís
amb la formació mèdica i la
investigació no es podia aban
donar. Limitar la despesa en
aquests dos pilars empobriria
el nostre futur, ja que el suport
a la investigació i el desenvolu
pament generen valor en la sa
lut de la nostra societat.
www.menarini.es
Tel. 934 628 800
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Natividad Pérez Domingo i Silvestre Pérez, directors de Feng Shui Natural

‘Master class’

Feng shui

Abans de canviar el món, dóna tres
voltes per la teva pròpia casa
Natividad i Silvestre, pioners d’aquesta tècnica a Espanya, expliquen
un dels secrets d’aquest art. Quan una vivenda o lloc de treball és
acollidor és perquè existeix una bona comunicació entre l’home i el
seu espai i, per tant, poca fricció i desgast. Dit d’una altra manera,
una relació i una comunicació amistosa amb les persones i el nostre
entorn habitual resulta en un bon feng shui i és una de les claus per
emprendre una activitat amb més energia i èxit.
Art mil·lenari
El feng shui és una tècnica
oriental molt antiga que es
tudia la connexió de la terra
amb l’ésser humà. El mestre de
feng shui té com a tasca har
monitzar un espai valent-se
del temps, el magnetisme ter
restre, l’arquitectura, el color,
les formes o l’art perquè exis
teixi un terreny fèrtil on culti
var els nostres projectes. Això
sempre va lligat i s’adapta a les
activitats que portem a terme
personalment. Imaginem un
directiu amb falta de lideratge
que col·loca la seva taula de tre
ball d’esquena als seus empleats

i que, per tant, perd la comuni
cació amb el seu entorn. Aquest
seria un exemple senzill de “mal
feng shui” aplicat a una oficina.
Igual que una frase inspiradora
penjada en una paret pot ajudar
un coach a focalitzar un objectiu,
el feng shui a través de les for
mes i els seus innombrables de
talls ens pot ajudar més del que
ens imaginem a dirigir la nos
tra atenció a patrons de més op
timisme i energia.
La sort de l’home
Hi ha una gran diferència
entre el feng shui comercial
basat en l’ús de fetitxes orien

tals que promet millores “mà
giques” sense cap esforç de
la nostra part i el feng shui
tradicional llegat pels antics
mestres orientals –expliquen
Natividad i Silvestre–, i que
és el que ensenyem a la nos
tra escola fa més de 18 anys. El
feng shui ens pot ajudar mol
tíssim si ens ajudem a nosal
tres mateixos. Per exemple,
un mestre de feng shui podria
canviar la caixa i els elements
d’un restaurant per facilitar
que més clients entrin al re
cinte, però si els propietaris
no són honestos i els cuiners
no fan un bon menjar, l’èxit

només serà temporal. Tot ha
d’estar unit.
Interès actual
“A la nostra escola tenim es
tudiants de tota mena, des
de professionals del sector de
la decoració, l’arquitectura o
l’interiorisme, fins a particu
lars i terapeutes que se senten
atrets pels beneficis que ofereix
el feng shui per a la millora de
la seva vida personal –comen
ta Natividad– i algunes perso
nes grans que assisteixen als
cursos ens diuen “però si això
ja es feia abans”. En la cultura
occidental hi havia certes tradi
cions relacionades amb el feng
shui que s’han anat oblidant,
per exemple, abans mai es feia
una masia sense tenir en comp
te l’orientació, els cursos de
l’aigua, els vents que l’afectaven,

etcètera, i algunes d’aquestes
tradicions s’han anat perdent
per objectius únicament econò
mics i a curt termini.
Convertir-se en un
professional
Actualment no és difícil formarse com a consultor, tot i que és fà
cil accedir a molts cursos del que
anomenem feng shui comercial
i que poden desencantar deter
minades persones que busquen
alguna cosa seriosa i més profun
da. El feng shui no constitueix
una moda passatgera, sinó que té
a veure amb la comprensió de la
naturalesa en què vivim i el res
pecte als seus principis. A l’escola
intentem ensenyar als nostres
alumnes la importància que te
nim cada un en la construcció
d’un entorn sa, pròsper i equili
brat, ja que l’espai que ens envol

El 17 de setembre a les
19.30 hores Natividad Pérez Domingo i Silvestre Pérez oferiran una master
class gratuïta a Feng Shui
Natural als interessats en la
formació professional que
comença el 20 d’octubre.
És necessari reservar plaça.
Feng Shui Natural és una escola establerta a Barcelona
on s’imparteixen cursos de
formació a futurs consultors
de feng shui i persones interessades en la seva millora personal. També ofereix
consultoria tant a particulars com a empreses.

ta és una projecció de nosaltres
mateixos. Això ho podem veure
fàcilment en l’expressió d’ordre
i bellesa de les nostres vivendes,
espais de treball, pobles i ciutats
de tot el món... i com diu un pro
verbi xinès, abans de canviar el
món dóna tres voltes per la teva pròpia casa.

www.fengshuinatural.com
Ronda del Guinardó, 8
08024 Barcelona
Tel. 932 101 568

Bollé, Sport Protective

Tecnologia i seguretat per a muntures esportives
La marca francesa d’ulleres Bollé, amb la col·lecció Sport Protective, brinda màxima protecció ocular en la pràctica esportiva.

En el seu interès
per implantar
la màxima pro
tecció i tecnolo
gia en les seves
u l leres, Bol lé
ha dissenyat la
col·lecció Sport
Protective, apta per
practicar qualsevol es
port d’una manera segura. I
el treball ben fet té premi:
Silmo, la fira anual més im
portant de l’òptica celebrada
a París, va guardonar la nova
muntura de la marca francesa
amb el Silmo d’Or en muntu
res d’esport, la principal dis
tinció en el sector.
Bollé reuneix el coneixement
i l’experiència en una gamma
d’ulleres de protecció especial
ment dissenyada per als nens
i joves que realitzen qualse
vol tipus d’esport. La muntura
ofereix una protecció comple
ta i una visió nítida gràcies a

la lent d’alta qualitat
Platinum, graduable –
les úniques ulleres esportives
certificades amb la graduació
concreta de l’ usuari– i amb
tractaments antientelament

resistents als
impactes frontals i
tenen una protecció late
ral que absorbeix els cops.
i cont ra les
ratllades. A més de protegir
totalment dels raigs UVA i
UVB, les Sport Protective són

El jugador de bàsquet dels
San Antonio Spurs Tony Par
ker ha apadrinat la col·lecció:
el francès, imatge de Bollé du
rant més de 10 anys, va patir

La
gamma
d’ulleres
de protecció
està especialment
dissenyada
per a nens
i joves que fan
esport
una lesió
ocular a les portes dels Jocs
Olímpics de Londres que va
fer perillar la seva partici
pació. La marca francesa va

adaptar el mo
d el Cobra
perquè po
gués dispu
tar els Jocs.
Consciencia
da amb les lesions oculars
i després de mesos de feina,
Bollé va combinar tecnologia
i protecció en un projecte de
dos anys per brindar agu
desa visual als esportis
tes més joves amb una
gamma de muntures
úniques al mercat.
«És molt important
la sensibilització sobre
la protecció dels ulls»,
assegura Parker sobre
les Sport Protective.
La col·lecció Sport Protective
està disponible a les òptiques de
tot el país amb una línia de cinc
models i 12 muntures de dife
rents colors.
www.bolle-europe.es
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Rosa dels Vents
‘Els 3.0’, un món virtual creat per
aconseguir un futur sostenible
Un innovador
programa de colònies
escolars proposa
als més joves ser
els protagonistes
d’un videojoc on la
realitat augmentada
farà créixer
els seus valors.
Els nens i nenes d’avui
han nascut en la gene
ració digital i viuen enganxats als dispositius
electrònics. Per això
el principal repte que
s’ha proposat Rosa dels
Vents en el seu nou pro
grama de colònies esco
lars ha sigut aprofitar l’ús
que fan dels dispositius di
gitals i convertir-los en eines
per a l’educació. Per fer-ho,
han desenvolupat un elaborat
món virtual que, com a gene
ració futura que són, ajudi els
nens a prendre consciència

Els
tres
personatges
ficticis representen
l’Economia, els
Valors i el Medi
Ambient, que són els
eixos bàsics de la
sostenibilitat.

del seu paper en la construc
ció d’un món més sostenible.
Aquest nou programa utilitza

Algunes de les preguntes
que presenta ‘Els 3.0’
—¿Què podem fer per ajudar una persona discapacitada a moure’s
per tota la ciutat?
—¿Per què és tan important ser emprenedor en el context econòmic actual?
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tauletes, gràfics 3D, co
dis QR i la realitat aug
mentada amb l’objectiu
que els alumnes treba
llin conjuntament amb Els
3.0, tres personatges ficticis
que representen l’Economia,
els Valors i el Medi Ambient, els
eixos bàsics de la sostenibilitat.
Acompanyats dels seus com
panys i utilitzant la seva imagi
nació més enllà d’una pantalla,
els joves aniran superant pro
ves i activitats multiesportives
on hauran de donar resposta a
diverses preguntes.

Amb TATAY tornar a la
rutina és molt més fàcil
TATAY, empresa nacional, fa
bricant de productes de qua
litat que compleixen totes les
normatives europees, facilita
el nostre dia a dia amb produc
tes innovadors, lliures de BpA,
que ens solucionen de forma
pràctica i higiènica el trans
port i la conservació dels ali
ments que porten a la feina, la
universitat, l’escola, i també en
les nostres sortides d’oci, sem
pre responent a la protecció del
medi ambient evitant l’ús del
paper o recipients d’alumini i
film.
El Portasandwich i el Portabokatas, ideals per a esmor
zars i berenars tant de nens
com d’adults, higiènics i molt
pràctics, eviten que s’aixafi el
seu contingut. Es poden ren
tar al rentavaixella i són aptes
per a congelació i descongela
ció en microones. En quatre
alegres colors: blau, rosa, verd
i taronja.
El Portafrutas, per seguir amb
els hàbits saludables, en 2 mi
des, 0,2 i 0,5 l, pensats per por
tar una ració de fruita tallada,
amb tapa de rosca, en 3 colors
molt “fruiters”, verd, taronja i
groc.

Tots els contenidors són aptes per a congelació i descongelació en microones
i rentables en rentavaixella.

El kit Urban Food, la solució
pràctica per portar un menú
complet fora de casa, en 2 for
mats: Gran i Mini, sempre pen
sant en les diferents necessitats
del consumidor: compost d’una
bossa de polièster, rentable a
màquina, amb revestiment in
terior tèrmic, i amb un compar
timent interior per a coberts i
tovallons.
El model gran in
clou 2 contenidors de
0,5 l i 2 de 0,2 l amb
tapa de rosca; pràc
tica butxaca poste

rior, i es pot transportar com
a maletí o penjat en bandolera.
L’Urban Food Mini, amb
nansa superior, inclou un
contenidor de 0,5 l i espai per
col·locar una ampolla d’aigua
o refresc.

L’enfocament social pioner
d’aquestes colònies i l’ús pe
dagògic que es fa de les noves
tecnologies ja han despertat
l’interès de desenes d’escoles
i els seus alumnes, que volen
canviar un planeta spam per
un planeta desitjat.

—¿Com podem conèixer i respectar cultures antigues?
www.rosadelsvents.es
Tel. 934 092 071

ClassWiz de Casio

Calculadores científiques personalitzades en català,
castellà i portuguès
La sèrie ClassWiz ha sigut desenvolupada en col·laboració amb professors de matemàtiques i està
adaptada als currículums escolars establerts pels governs espanyol i portuguès.
El nou model de calculadores Class
Wiz de Casio s’adapta als hàbits di
gitals dels estudiants. Les ClassWiz
són les primeres calculadores cien
tífiques personalitzades per a la pe
nínsula Ibèrica i incorporen com a
idiomes el català, el castellà i el
portuguès. Aquest nou model ha
estat desenvolupat en col·laboració
amb professors de matemàtiques
i adaptat als currículums escolars
establerts pel govern espanyol i
el portuguès. Els primers models

de ClassWiz ja estan disponibles
al mercat.
A nivell tècnic, la sèrie ClassWiz
és superior a les anteriors calcu
ladores escolars. El seu processa
dor és quatre vegades més ràpid i
la memòria interna té el doble de
capacitat. A més, la pantalla té una
resolució quatre vegades superior
a la d’altres sèries anteriors i ofe
reix més espai per a la representa
ció matemàtica.

Sense arribar a ser calculadores gràfi
ques, les ClassWiz permeten la possi
bilitat de visualitzar gràfics mitjançant
la utilització d’un telèfon intel·ligent
o una tauleta amb accés a internet.
¿Com funciona? Prement el botó ade
quat, la ClassWiz genera un codi QR
per a la seva lectura amb el telèfon
intel·ligent o la tauleta. Automàtica
ment s’envia el contingut a un site de
Casio que permet la visualització de
gràfics, taules i diagrames. Pràctic i,
al mateix temps, de gran valor di

dàctic: la
calculado
ra escolar
es conver
teix en un
instrument
d ’e x p e r i
me nt a c ió i
apr e ne nt a t ge
que comença tant
a l’escola com a casa.

La
visualització
de gràfics,
taules i diagrames
la converteix en un
instrument de gran
valor didàctic per a
l’experimentació i
l’aprenentatge.

info-calculadoras@casio.es

www.tatay.es
Tel. 935 444 222

9 de setembre del 2015

info@comunicacionempresarial.net

pàg. 11

TORNADA DE VACANCES

Grup WMF
Cuina d’estrella

L’afició per la cuina creix sense parar, i sembla que no és una tendència passatgera. Almenys això és el que pensen al Grup WMF, el grup
multinacional alemany de referència en el disseny i la fabricació de productes de cuina, que està en expansió al nostre país.
El Grup WMF es distingeix sobre
tot per desenvolupar i comercialitzar
productes de molt alta qualitat, in
novadors i de disseny avantguardis
ta sense perdre funcionalitat, amb el
ferm objectiu d’aconseguir que els con
sumidors disfrutin amb l’experiència
culinària. Tot això ho demostra el fet
que a Espanya hi hagi més d’un milió
de llars amb algun producte WMF.
Resposta professional a un
sector en auge
El creixent nombre de xefs de renom i
la proliferació de programes televisius
amb la gastronomia com a protagonis
ta han contribuït a difondre el món de
la cuina com un sector en auge, i ha di
fós el seu vessant més creatiu, que va
més enllà de la pura necessitat nutri
cional i genera interès i entusiasme en
tre totes les edats.
Una completa selecció
Actualment WMF comer
cialitza tres marques
La
diferents: WMF, Si
lit i Kaiser, aquesta
marca WMF
última dedicada
és mundialment
a la rebosteria.
coneguda
per la seva
Amb la ferma
àmplia selecció de
Productes de molt alta qualitat, innovadors, de disseny avantguardista i altament
voluntat de po
funcionals
tenciar i am
coberteries, bateries de
pliar diferents
cuina, ganivets i olles
línies de pro
madament
ràpides entre altres
d u c tes s ’h a n
resistent
productes.
desenvolupat
a qualse
productes desti
vol mena
nats a un públic més
d ’e m p r e m t e s
juvenil, com la cober
d’ús, és fins a 150
teria Evoque, de línies de
vegades més resistent
purades, l’elegant gerra d’aigua
a rascades que les coberte
Basic i les bateries de cuina de Silit de ries convencionals i es pot rentar al
Silargan®, ceràmica d’alta qualitat, en rentavaixella.
colors llampants.
En ganivets de cuina han desenvolupat
La marca WMF és mundialment cone la tecnologia Performance Cut, amb un
guda per la seva àmplia selecció de co afilat excel·lent i durador i un procés de
berteries, bateries de cuina, ganivets fabricació que combina els avantatges
i olles ràpides, que representen una del forjat tradicional amb tecnologia
solució ideal per a una cocció a alta làser de precisió. En bateries de cui
temperatura, que redueix fins a un na destaca el sistema Cool Plus®, que
70% el temps de cocció i que permet evita que les nanses s’escalfin gràcies
estalviar fins a un 50% d’energia. En a uns anells vermells de silicona utilit
coberts de taula, WMF presenta el de zats com a aïllant. A més, cal destacar
nominat Cromargan Protect®, extre la distribució amb la marca Silit d’olles

WMF facilita la
feina a la cuina
Encara que el producte estrella
de WMF és l’olla ràpida Perfect,
disposen d’una molt àmplia selecció de productes per acompanyar l’usuari en totes les fases
de la preparació d’un àpat: des
del moment inicial de pelar, netejar o tallar els aliments fins a la
preparació de les postres, passant pel mateix procés de cuinat
amb olles, paelles i bateries de
cuina. També compten amb una
àmplia varietat d’estris per servir
i disfrutar del menjar i la beguda
i preparar la taula. Amb l’objectiu
primordial de facilitar la feina a la
persona que cuina i fer-ho amb
estris de qualitat i disseny molt
atractiu, fabriquen olles ràpides
i presenten un ampli ventall de
productes.

Els
productes
WMF permeten
disfrutar de
l’experiència culinària
en totes les seves fases,
des de la preparació
dels aliments, la cuina
i disfrutar de la bona
taula.

ràpides i bateries
de cuina en Silar
gan®, productes
que a més de
presentar-se
en una gam
ma de colors
e s p e c t a c u
lar, tenen un
interior cerà
mic d’alta qua
litat, ideal per a
al·lèrgics ja que no
conté níquel.

Distribució
actualitzada als temps
Responent a l’auge del sector, actual
ment WMF distribueix els seus pro
ductes en grans magatzems, botigues
especialitzades d’Espanya i Portugal
i en comerços on line amb la finalitat
d’arribar a tota mena de consumidors
a través de diversos canals de distri
bució, i acostar-se al públic més jove.
Amb aquest mateix objectiu s’aposta
per l’alta qualitat i el disseny avant
guardista, aspectes que han caracte
ritzat els productes WMF.

El Grup WMF
—WMF compta amb uns 6.000 treballadors a nivell global
—És present a 40 localitzacions de tot el món
—Suma més de 160 anys d’experiència en el sector
—La facturació del grup el 2014 va ser de 1.024 milions d’euros
—WMF Española fa cinquanta anys que treballa al nostre país

www.wmf.com
Tel. 913 341 238
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Una calcUladora feta per a l’escola d’aqUí

Millorem
la fórmula
La teva
científica de tota
la vida ara es diu

Millorar l’immillorable
Després de 15 anys amb la CASIO
fx82MS a les nostres escoles,
CASIO es renova amb dos models
específics per a l’escola d’aquí.
Les noves científiques CASIO ClassWiz.
Una calculadora feta
per a l’escola d’aquí
La sèrie ClassWiz ha estat
desenvolupada en col·laboració
amb el professorat i està adaptada
als currículums escolars
de matemàtiques.
Noves funcions
Incorpora una pantalla d’alta resolució
amb la possibilitat de seleccionar
el teu idioma ja sigui en català,
castellà o portuguès. El model
fx991SPX també inclou full de càlcul
i generador de codis QR.

E= m c

2

sswiz
Educació = Meva Cla

2

Més informació:
www.edu-casio.es

