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Hadif Laayouni, Coordinador Acadèmic del Grau en Bioinformàtica d’ESCI–UPF

“Biologia i Informàtica formen un binomi
que assegura una gran sortida professional”
El pròxim curs acadèmic, ESCI-UPF inaugura a Barcelona el primer grau en Bioinformàtica d’Espanya, una disciplina que en altres països
d’Europa i als Estats Units ja fa molts anys que crea coneixement i valor afegit, alhora que un àmbit professional de gran sortida laboral.

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

Un nou grau
El grau en Bioinformàtica s’uneix,
des d’aquest pròxim curs acadèmic, a l’oferta en graus, màsters i executive education que, des
del 1993, imparteix ESCI-UPF a
la seva seu a Barcelona. Els estudiants espanyols tindran, des d’ara,
l’oportunitat única a Espanya de formar-se en un àmbit amb gran sortida laboral. Es tracta d’un grau
impartit per tres universitats: la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat
Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona. La bioinformàtica reuneix tres disciplines molt
diferents que no podia abraçar una
sola universitat: biologia, informàtica,
matemàtiques-estadística. Aquesta
sinergia entre les tres universitats i
l’associació Bioinformatics Barcelona ha sigut possible sobretot gràcies a la gran capacitat de gestió
d’ESCI-UPF i la seva important
aposta per oferir aquesta nova via
acadèmica.

-Arriba a Barcelona el primer Grau
en Bioinformàtica d’Espanya.
¿Quina necessitat cobreix aquesta
nova disciplina?
La Bioinformàtica és un camp estratègic, amb perspectives de creixement sostingut a llarg termini. En
altres països d’Europa i als Estats
Units ja fa molts anys que genera
coneixement i valor afegit. A Catalunya es dóna un cas paradoxal, tenim
molta investigació bioinformàtica
però no disposem d’experts que puguin lidiar en aquest camp. Fins al
moment, aquests experts venien de
fora o, en alguns casos molt concrets
i escassos, eren biòlegs que han sabut
incorporar el món de la informàtica
i actualitzar-se per poder abraçar
aquest aspecte. Aquest grau és una
manera de donar resposta a aquesta necessitat.
-¿En què consisteix exactament
la feina que ha de realitzar un
bioinformàtic?
La biologia ha sigut bàsicament un
camp experimental en el qual treballem al laboratori i fem experiments.
No obstant, durant els últims deu
anys s’ha multiplicat exponencialment la capacitat de recollir dades i
això ha suposat una revolució. Necessitem tenir la capacitat de processar,
donar sentit i extreure informació a
través d’aquestes dades, i això ho fa
un expert en bioinformàtica.
-¿Per què inf lueix aquesta capacitat més gran d’obtenir dades

en el món laboral de l’àmbit de la
biologia?
Et poso un exemple de l’àmbit de la
genètica. La primera seqüència de
genoma humà es va poder recollir
després de 13 anys de treball intens i
va suposar un cost en dòlars de tres
mil milions, que ve a ser un dòlar per
nucleòtid que conforma la cadena de
genoma humà. Avui dia, aconseguir
una cadena de genoma humà, no ens
ocuparia més d’una setmana, deu
dies com a màxim, i el cost no superaria els mil dòlars. Això ha permès
que obtenir una seqüència de genoma humà no sigui un treball exclusiu
de grans corporacions o laboratoris
molt concrets amb pressupostos desorbitats, sinó que es pot aconseguir
per a investigació ordinària o diagnòstics en hospitals. ¿Què passa? Fa
falta algú amb la capacitat, no només
de treballar i gestionar grans quantitats de dades, sinó també de saber
interpretar-les.
-A nivell professional i laboral es
conforma llavors com una opció interessant. ¿És així?
Interessantíssima diria jo. La majoria de les ofertes laborals que ens
arriben relacionades amb aquest àmbit de la ciència són bàsicament de
bioinformàtica. Hi ha moltes possibilitats laborals en el món de la sanitat, de la investigació i fins i tot de
l’agricultura. Actualment, la deman-

da més gran és d’hospitals que ara te- i la Universitat de Barcelona (UB),
nen la possibilitat de treballar amb amb una taula conformada per 17
dades genòmiques o d’altres camps experts, hem optat per una fórmula
relacionats, com la immunologia, i que ens aproxima a la d’altres països
que actualment no tenen experts per europeus. Tres anys de formació que
poder realitzar un treball exhaustiu. aglutinen el coneixement de les tres
Aquest és un camp que realment té disciplines que asseguren un bon
una demanda urgent. És per això que professional de la bioinformàtica, un
actualment els tècnics que desenvo- 35% de biologia, un 30% de matemàtilupen aquesta feina vénen del
ques i estadística, i la resta de la
món de la informàtica i
formació en informàtica i
de les matemàtiques
programació. Les clas“Volem
però no saben de bioses són en la seva tofomentar
logia. La seva feina
talitat en llengua
en els nostres
produeix una gran
anglesa.
professionals
aportació però tegrans valors com
nen un problema
-¿Quins són els
de comunicació
requisits dels
el respecte, la
real, no saben inestudiants que
sostenibilitat
terpretar les davulguin entrar a
i la multiculturalitat”
des. No parlen el
cursar el grau?
mateix idioma que el
Sobretot tenir un
biòleg. Jugant amb el sígran interès per la biomil dels idiomes, el que silogia, que és el camp d’estudi
gui natiu tant en biologia com en i l’objectiu. Després una gran afició
informàtica té un gran valor a fa- per la informàtica i les matemàtivor seu. Això és el que busca oferir ques. Per últim, la selectivitat i la
aquest grau.
nota de tall. Pel que fa a l’idioma, no
demanem cap titulació específica
-¿Com s’organitza la formació acaperò sí que fem una prova de nivell
dèmica del grau?
d’anglès per comprovar la comprenDesprés de dos anys de feina per sió per part de l’estudiant en aquespart de professionals pertanyents ta llengua.
a l’associació Bioinformatics Barcelona, a la Universitat Pompeu Fa- -No és la primera vegada que ESCIbra (UPF), la Universitat Politècnica UPF advoca per oferir cursos amb
de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) la motivació de respondre a neces-

sitats no satisfetes de professionals
qualificats en noves disciplines…
L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) neix el 1993
amb el Grau Superior en Comerç
Internacional quan la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Pompeu
Fabra són conscients, no només de
la importància de tenir empreses a
l’exterior, sinó també de la necessitat que aquestes empreses disposin de recursos humans preparats
tècnicament i culturalment. Des
d’aleshores ESCI-UPF no ha fet més
que ampliar la seva formació acadèmica en aquells àmbits en els quals
hi havia una necessitat laboral encara no coberta amb l’objectiu, no
només d’oferir bons professionals
i una àmplia sortida laboral, sinó
també amb l’objectiu de fomentar
en aquells professionals grans valors com el respecte, la sostenibilitat i la multiculturalitat.
-¿Quina és la filosofia que ha guiat
ESCI-UPF durant aquests anys en
la seva activitat educativa, a més
de fomentar aquests valors?
La formació que reben els alumnes
d’ESCI-UPF està dissenyada pensant
en la internacionalització. Perquè en
un món global, els continguts acadèmics han de donar resposta a necessitats reals.
www.esci.upf.edu
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Ferran Gandol Casado, professor de la Universitat Abat Oliba-CEU i expert en innovació educativa

“La integració pedagògica del
dispositiu és el camí adequat”
nentatge, així com destacar i
promoure aquelles experiències
o models de bones pràctiques.

D’acord amb les directrius de la UNESCO, per fer efectius els avantatges que
ofereix l’aprenentatge mòbil, cal que els professors coneguin els nous recursos
tecnològics i les seves possibilitats pedagògiques, per millorar la qualitat de
l’aprenentatge i, d’aquesta manera, respondre de forma eficaç als reptes educatius
que planteja la societat de la informació. La crisi va afectar la implementació de
les noves tecnologies a les aules, però la innovació en el sector no ha parat.

Javier Peña, Director d’ELISAVA

“La investigació en el procés creatiu i la
integració tecnològica ens converteixen
en una escola de disseny única”
Sorgida en 1961 com el primer centre de disseny estatal, ELISAVA Escola Universitària de
Disseny i Enginyeria de Barcelona manté el seu caràcter pioner en ser l’única que imparteix
els graus de disseny i d’enginyeria de disseny industrial. La internacionalització i la seva visió
holística són les seves senyes d’identitat.
-Quin valor afegit aporta ELISAVA en la seva oferta docent?
Seguim sent l’única escola espanyola que ofereix el Grau
de Disseny i d’Enginyeria Industrial, combinant la vessant
social i la cientificotecnològica, generant coneixement per
transferir a la indústria. Aquesta característica ens l’atorga la
nostra visió holística de la disciplina. A més, comptem amb
reconeguts màsters professionalitzadors i proporcionem el
‘Study Abroad’, un programa
en anglès que acull els estudiants estrangers.
-Quina estratègia està seguint
l’escola per mantenir el seu
posicionament?
Tenim una línia clara orientada
cap a la internacionalització.
Millorem gràcies a l’experiència de professors estrangers i
vam formalitzar aliances amb
institucions de tot el món. Per
això, resulta imprescindible la
nostra tasca de recerca. Volem
seguir sent pioners en l’àmbit
del disseny.
-Com seguir sent pioners?
Apostant per la investigació.
D’una banda, descodifiquem
el procés creatiu, generant coneixement per transferir-lo al
sector acadèmic i industrial.
Explorem els nous materials
grafénicos, ja que suposen una
revolució que, impulsada per
les noves tecnologies, prefigura
el present i el futur. Finalment,
desenvolupem projectes que

-Quines són les especialitats noves que presenta ELISAVA
per al curs
2016-2017?
“La universitat
Iniciarem
no és un espai
mà sters
de generació de
i p o s tgraus
coneixement aïllat. No
en Dela concebo sense una
sign for
vinculació clara amb
Food, Inel teixit social i
teraction
D esig n i
industrial ”
Creative Process potenciant
els programes en
anglès i afermant les
relacions internacionals. A
l’ELISAVA, un 65% dels estudiants de màsters i postgraus
són estrangers amb un perfil
heterogeni que ens enriqueix
i permet oferir una formació
integral que garanteix sortides professionals en un món
global.

Del disseny de bars i restaurants
al màster creatiu del 'BulliLab'

Amb un equip de 700 professors que atén uns 1800 alumnes,
l'escola de disseny i enginyeria ELISAVA ja ha esgotat les 25 places per al màster en Disseny de Bars i Restaurants que oferirà
aquest curs. Amb una integració en el mercat laboral que supera
el 95%, el màster en Procés Creatiu a elBulliLab del cuiner Ferran
Adrià és un dels projectes de futur previst per a octubre de 2017.

afronten la interacció i l’experiència de l’usuari, el que conjugat amb el big data es coneix
com l’Internet de les coses. La
universitat no és una illa aca-

dèmica ni un espai de generació de coneixement aïllat. No
la concebo sense una vinculació clara amb el teixit social i
industrial.

-Com ha canviat el paper del
dissenyador en la societat?
Ara té veu i capacitat d’actuar
en les revolucions tant socials
com tecnològiques. No tan
sols com a executor de projectes funcionals, sinó com a
professional especialista que
coordina i integra diferents
disciplines. Els dissenyadors
interpreten el passat, configuren el present i visualitzen el
futur.
www.elisava.net
Tel. 933 174 715

-¿Quins són els avantatges de
l’m-learning?
Entre els principals avantatges del Mobile Learning s’ha
de destacar l’impuls de la ubiqüitat, la col·laboració, l’accés
a la informació, la interactivitat, l’aprenentatge exploratori, la personalització de
l’aprenentatge, el disseny
d’activitats intercurriculars i la
motivació de l’alumnat. A més,
genera processos de comunicació horitzontal i bidireccional potenciant la creació del
coneixement en xarxa i el desenvolupament de comunitats
d’aprenentatge.
-¿Què es necessitaria? ¿És un
repte?
Necessitem professors formats
pedagògicament i tècnicament
que, amb l’ajuda dels equips directius, estiguin disposats a
assumir el risc del canvi i sortir de la zona de confort d’una
concepció de l’aprenentatge i de
l’ensenyament que no responen
a les necessitats de capacitació
del segle XXI.
-¿Les escoles i universitats hi
estan adaptades?
Els principals esforços de les
escoles s’estan centrant en la
convivència i gestió dels smartphones a les aules. En aquest
sentit, s’ha de recordar que combatre el mal ús i l’abús és cosa de
tots i també de les famílies. Una
vegada superada aquesta fase
d’adaptació, a poc a poc comencen a sorgir experiències educatives interessants que tenen
com a protagonista l’M-Learning. Cal destacar el programa
mSchools, una iniciativa pública-privada, impulsada per la
Fundació Mobile World Capital
Barcelona, amb la col·laboració
de la Generalitat, l’ajuntament
de Barcelona i la GSMA, i que
té com a principal objectiu fomentar l’aprenentatge amb la
tecnologia mòbil. Pel que fa a
les universitats, treballem per
construir un marc teòric sòlid
del potencial i l’ús de dispositius mòbils, descobrir el verdader valor pedagògic durant els
processos d’ensenyament i apre-

-¿Quants diners pot generar a
Espanya aquesta modalitat?
El repte de la indústria és crear
continguts de qualitat, que
s’adaptin a l’experiència dels
usuaris i que tinguin com a protagonisme el joc i l’àmbit social.
Els pròxims anys la “ludificació” i sobretot els “serious games” prendran protagonisme
en els aprenentatges. La talentosa i potent indústria espanyola del videojoc esperem que
sàpiga aprofitar aquesta oportunitat de negoci.
-¿Què passarà amb l’e-learning
“tradicional”?
Des d’una perspectiva teòrica
l’aprenentatge mòbil pot ser vist
com un subconjunt de l’e-learning. “E-learning” és el concepte macro que inclou els entorns
d’aprenentatge mòbil i en línia.
Des de la meva perspectiva, l’elearning tradicional com a conseqüència de l’ús massiu dels
dispositius mòbils focalitzarà
els seus esforços a esprémer al
màxim la ubiqüitat i adaptarà
les seves plataformes als dispositius mòbils.
-¿Milloren la qualitat
d’ensenyament els dispositius mòbils o, al contrari,
distreuen?
La resposta és clara si parlem
d’adolescents i en el model actual: distreuen. Però des d’una
perspectiva sistèmica la distracció no hauria de comportar
la marginació total dels dispositius mòbils a les aules. Per a mi,
la pregunta hauria de ser, “¿quin
tipus d’escoles volem o necessitem?” Si volem un model clàssic,
la prohibició sembla coherent i
eficaç. Però si apostem per la
innovació o la transformació,
sembla que la integració pedagògica del dispositiu és el camí
adequat.
-¿Les universitats quin tipus
d’aplicacions han portat als
smartphone?
L’anàlisi hauria d’anar no tant
en la direcció d’aplicacions sinó
dels elements que vehiculen
el Mobile Learning en l’àmbit
educatiu: l’Ofimàtica mòbil,
la Ludificació, la Geolocalització, la Realitat Augmentada,
l’Aprenentatge Social i el Flipped Learning.
ferrangandol@gmail.com
Twitter: @fgandol
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Raül Riera i Sergi Navarro, socis d’EDUCANLIA

“Canviem el paper
i els tràmits pesats de
l’escola per una app i un clic”
Educanlia és una plataforma mòbil per a escoles que centralitza i agilitza
tota la comunicació i gestions de forma fàcil entre professors, pares i
alumnes. L’app, que es va implantar en vuit centres en format pilot el curs
passat i es llança al mercat aquest mes de setembre, ofereix a pares,
-Educanlia és la primera plataforma mòbil
per a escoles que centralitza i agilitza tota la
comunicació de forma
fàcil entre professors,
pares i alumnes. ¿D’on
sorgeix la idea?
La majoria de gestions es
fan de la mateixa manera que fa 20 anys. Com
sabem, les escoles, especialment les públiques
i concertades que pateixen moltes retallades
i l’escassetat de recursos, no poden afrontar inversions en noves
tecnologies, que poden
proporcionar un desenvolupament substancial
en les seves activitats.
Vist el problema per la
nostra part, vam decidir contribuir a millorar
la gestió de la comunicació i interacció entre els professors/escola
i els pares i agilitzar i
simplificar els processos administratius i de
pagaments que tots els
pares han d’afrontar durant el
període escolar.
-Permet moltes opcions i, a
més, minimitza costos...
Exacte. EDUCANLIA proporciona un gran avantatge a tots
els pares que, amb un telèfon
mòbil, poden estar connectats
directament amb l’escola i realitzar gestions com per exemple justificants d’assistència,
autoritzacions d’excursions,
pagaments en format digital
i comunicació amb el centre
educatiu. Molt fàcil, canviem el

ment de l’activitat de
les aules i servir de suport estàndard per als
docents en la seva monitorització de l’avanç
dels alumnes, un element clau per a l’avaluació continuada i la
interacció amb els pares per integrar l’activitat en l’escola amb la
que es porta a terme a
les llars, els deures.
-L’aula al mòbil…
Exacte, i és molt fàcil
de fer servir. L’app està
estructurada i segmentada, i cada perfil
té les seves funcionalitats: professors i escola (amb una gestió que
mai havia sigut tan fàcil), pares i tutors (que
els permet estar connectats) i, en tercer lloc,
els alumnes.

paper i els tràmits pesats com
justificants, pagaments, autoritzacions, firma de notes…, per
una app i un clic. La nostra missió és millorar la gestió de les escoles i professors facilitant una
eina que permet un important
estalvi en costos de gestió al mateix temps que automatitzem
la comunicació amb els pares i
alumnes amb una aplicació mòbil fàcil i usable.
-¿Per què és positiu per a les
escoles?
Perquè permet fer un segui-

-¿Què aporten les noves tecnologies a l’educació i com fer-les
servir correctament?
Els dispositius mòbils han simplificat i socialitzat l’ús de la comunicació a través de la xarxa,
trencant-se les barreres i resistències al canvi. Els pares s’hi
adapten ràpidament perquè al
capdavall se’ls ofereix la immediatesa a la qual ja estan acostumats. EDUCANLIA per la seva
part proporciona mitjans per
ajudar a gestionar el canvi en
les escoles i en els seus agents:
des de direcció a administració i professorat, que en cap cas
han de veure aquest canvi com
una amenaça, si no com una
eina que els estalviarà temps i
esforços.

Fruit d’una necessitat
Educanlia neix de l’experiència de Sergi Navarro (pare de dos
nens) a l’escolaritzar els seus fills i de l’odissea que va suposar, fruit de la falta de recursos i de la baixa eficiència en la
comunicació i gestió del dia a dia en els centres educatius:
la majoria de gestions es fan de la mateixa manera que fa
20 anys.

educanlia.cat
Carrer del Músic Jaume Isern, 88,
08302 Mataró, Barcelona
Tel. 931 71 32 21

alumnes i docents la capacitat de comunicar-se a l’instant, anticipar
notificacions i avisos, compartir moments especials o informacions
útils, simplificar pagaments i autoritzacions… En definitiva, fer eficient i
significativa la interacció entre l’escola i les famílies.

Eulàlia Robert, Antoni Lacueva i José Manuel Rodríguez de PNL Barcelona

“La PNL ens proporciona
models creatius per
afrontar els problemes”
Moltes de les situacions que vivim com a problemes ens
estressen perquè no tenim models creatius per afrontar-les.
Des d’aquesta perspectiva, la PNL ens proporciona recursos
per viure aquestes situacions de manera més satisfactòria.
José Manuel Rodríguez, Antoni Lacueva i Eulàlia Robert
van començar a estudiar PNL a mitjans dels anys 90. El seu
interès comú per practicar i difondre la PNL va donar lloc,
uns anys més tard, a l’actual projecte de PNL Barcelona.
Més que parlar de diferència,
Mindfulness i PNL es complementen i enriqueixen. Mindfulness permet ser conscient, de
forma clara i amable, dels nostres processos d’aprenentatge,
ser-ne conscients i utilitzar, de
forma adequada, el sistema
nerviós per produir els canvis
desitjats. Els cursos que impartim són MBSR (Mindfulness
Based Estrès Reduction) en diferents edicions i Mindfulness
avançat i intensiu.

-¿Quins són els objectius
de la PNL?
S’orienten a comprendre la nostra percepció del món i l’origen
de les nostres emocions. La PNL
ens ajuda a identificar creences i valors, entenent com
influeixen en la presa de decisions i en la construcció de les
relacions amb els altres.

de PNL (AEPNL). El nivell inicial és el de Practitioner. Ben
aviat realitzarem l’edició número 40 d’aquest curs que possibilita l’avanç en un itinerari
formatiu segons interessos particulars: Màster en PNL, Màster de Coaching, PNL i Salut,
Hipnosi Ericksoniana, PNL per
parlar en públic.

-¿Quins cursos de PNL
imparteixen?
Actualment oferim diversos nivells i especialitzacions avalades per l’Associació Espanyola

-Últimament es parla de
“Mindfulness”, o atenció plena. ¿En què es diferencia de
la PNL i quins cursos imparteixen al respecte?

-¿Quin tipus de persones participen en aquestes
formacions?
Actualment, persones de molt
diferents sectors professionals: Salut, Coaching, Teràpia, Educació, Esport, Món
Empresarial, Dret, Professions liberals, etc. A l’acabar
els cursos el sentiment general és que un s’enriqueix
tant a nivell professional com
personal.
www.pnlbarcelona.com
G.V. de les Corts Catalanes, 568
08011 Barcelona
info@pnlbarcelona.com
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Juan Antonio Pedraz, Responsable d’ESL – Idiomas en el Extranjero a Espanya

“Formem en 22 idiomes en
els cinc continents”
Amb cinc oficines a Espanya (Madrid, Barcelona,
Bilbao, Sevilla i València), ESL és una xarxa d’agències
especialitzades en programes d’aprenentatge d’idiomes
a l’estranger que treballa amb escoles atentament
seleccionades repartides per tot el món. Les seves
set modalitats de programa poden
durar d’1 a 48 setmanes.
-¿Quin és la seva oferta
d’aprenentatge d’ESL – Idiomas en el
Extranjero?
Oferim set programes: Juniors (fins
a 16 anys); Adults; Gap Year; Business
Language Training; Formació per a
professors; Club 50 i Programes per
a tota la família. Formem en 22 idiomes en els cinc continents. Pel que fa
referència a idiomes oferim des dels
més populars com l’anglès, alemany i
francès, fins a altres com el coreà, rus,
tailandès o mandarí.
-¿Quin és el perfil d’alumne?
La majoria dels nostres estudiants solen tenir entre 18 i 27 anys. No obstant,
s’ha de tenir en compte un augment

en els últims anys de la demanda de
cursos per a més grans de 30 anys.
La majoria d’estudiants en el programa adult aprofiten l’estiu per a
l’aprenentatge d’idiomes però també
els postgraduats i joves professionals
viatgen durant tot l’any, en ocasions
per a estades de llarga durada (programes GAP YEAR) per a la preparació d’un examen oficial, per exemple.
El perfil de l’alumne júnior és d’un estudiant entre 13-17 anys que vol unes
vacances d’estiu intel·ligents i actives,
una fantàstica alternativa als mètodes
d’aprenentatge tradicionals.
-L’estada a fora a vegades és complicada, ¿com acompanyen l’alumne?
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Jornada informativa
el 21 de setembre
a Barcelona
La pròxima jornada informativa a
l’oficina de Barcelona serà el pròxim
21 de setembre durant tot el dia, de
10.00 a 19.00 h. Els estudiants interessats s’hi han d’inscriure a través
de la web o per telèfon. A més, s’ha
d’assenyalar que per quarta vegada
en 5 anys ESL – Idiomas en el Extranjero està reconeguda amb l’ST Star
Awards 2015, com la Millor Agència d’Europa Occidental, un premi
que atorguen centenars d’escoles
d’idiomes de tot el món i que es pot
considerar l’Oscar del turisme formatiu internacional.

Per a nosaltres cada estudiant és
únic amb les seves necessitats i els
seus desitjos particulars. Gràcies a
les sòlides relacions que mantenim
amb les nostres escoles associades a
tot el món, podem garantir que els estudiants d’ESL seran tractats com els
VIPS que nosaltres considerem que
són, tant si realitzen un curs acadèmic d’un any com un curs d’estiu de
dues setmanes.
ESL – Idiomas en el Extranjero
Passeig de Gràcia núm. 86, Planta 2a
ÉS-08008 Barcelona
Tel.: +34 93 343 78 44
Fax: + 34 93 412 74 48
www.facebook.com/eslidiomas
www.esl-idiomas.com
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Montserrat Iglesias-Lucía, Directora de
l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI)

“La formació en seguretat hauria
d’enfocar-se des de la prevenció”
La inversió en seguretat és sempre molt menor als costos
que comporta no invertir-hi. Per a això és necessari
comptar amb professionals especialitzats i aquesta és la
tasca de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI)
adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
-¿Quina va ser la motivació de
la creació d’aquesta escola?
El Dr. Manuel Ballbé, Catedràtic en Dret Administratiu
de la UAB, va advertir que faltaven estudis universitaris en
aquest camp i que era necessària una formació integral i
multidisciplinària per poder
avançar i millorar. Tot i que
encara queda camí per recórrer, la societat i el teixit empresarial és cada vegada més
conscient que la seguretat no
és una despesa, sinó una inversió, i que no aplicar-la comporta sempre costos superiors,
tant econòmics com socials.
-¿Què és el que fa especial
la formació que imparteix
EPSI?
La nostra visió des de la prevenció. Altres centres que imparteixen formació en l’àmbit
de la seguretat tenen un contingut curricular de repressió,
d’intervenció a posteriori. Nosaltres optem per prevenir el
risc, la bona política de seguretat és la que no es nota perquè no dóna peu a un conf licte,
sinó que l’evita.
-Un 93% dels seus estudiants
graduats estan treballant i
un 75% ho fa en càrrecs directius. ¿A què es deu aquest alt
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percentatge d’èxit?
A tres motius principals. El primer, l’esforç dels alumnes i la
seva fèrria voluntat d’aprofitar
la formació d’EPSI. El segon a
la multidisciplinaritat de la
nostra formació. Mai un conf licte està provocat per una
sola causa, sinó per diverses i
s’ha de conèixer aquesta multicausalitat per poder intervenir.
I, per últim, als professionals
que imparteixen la docència,
experts en la seva matèria,
que realitzen un enfocament
pràctic de la seguretat humana i integral.
-¿Qui pot optar a aquesta formació en EPSI?
Te n i m u n d o bl e p e r f i l
d’alumnat, l’estudiantil que
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El grau de l’EPSI, la primera escola universitària a Espanya a realitzar estudis
universitaris en l’àmbit de
la seguretat, es pot cursar
tant presencialment com
també en modalitat en línia i
consta de 4 anys de formació, dels quals l’últim curs
és el d’especialització. Del
20 al 21 de setembre s’obre
el segon termini de preinscripció per al curs 2016-2017.
EPSI, a més a més, imparteix
un màster oficial en prevenció i gestió de riscos a la comunitat i altres formacions
especialitzades.

ha superat la selectivitat i es
planteja una bona sortida professional, i el professional que
està ja treballant en el món empresarial i que busca ascendir.
Al ser una carrera innovadora
atrau persones emprenedores.

www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral

Teresa Subirà, directora d’English Anywhere

“L’anglès a domicili i
personalitzat s’aprèn millor”
Amb més de 60 anys d’experiència donant classes d’anglès a
domicili a Barcelona, English Anywhere és una empresa consolidada,
amb solera i qualitat, que compta amb 650 alumnes i al voltant
de 30 professors natius i titulats. “Facilitem un servei
personalitzat, flexible, i una resposta ràpida i eficaç, adaptada a les
necessitats de l’alumne”, explica Teresa Subirà, la seva directora.
-¿Per què aprendre anglès a
domicili?
Ofereix molts avantatges. En
primer lloc, hem de recordar
quan apreníem millor durant la nostra infància; si a
l’escola, a classe amb molts
alumnes, o bé quan venia el
professor a casa i estava per
tu, al teu ritme i adaptat a les
teves necessitats. D’aquí parteix Anywhere, i la seva filosofia d’aprenentatge a domicili:
quan t’ensenyen d’una manera individual i amb un servei totalment personalitzat,
s’aprèn més i s’obtenen resultats. A més a més, amb les classes particulars aprofitem molt
millor el temps. Ens traslladem a casa o a l’empresa, ens
adaptem als horaris de cadascú, i no es perd temps en
desplaçaments.
-¿I per què English
Anywhere?
A més a més dels nostres
anys d’experiència en aquest
sector, el nostre objectiu és
que, quan l’alumne aprengui anglès, les classes siguin divertides, interessants
i motivadores, si no es perd
l’interès.
Apostem pel factor humà,
els nostres professors són joves, titulats, simpàtics, i rea-
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litzen classes dinàmiques. Es
crea una relació molt bonica
entre professor i alumne; i tot
això ajuda a fer que a l’alumne
li agradi l’idioma i, si alguna cosa t’agrada, l’aprens amb
ganes. Potenciem la comprensió oral i l’speaking.
També combinem la renovació de les metodologies amb
les eines més modernes per
arribar a garantir qualitat i
resultats a l’hora d’aprendre
l’idioma.
-L’anglès és una assignatura
pendent a Espanya. ¿Per què
costa tant d’aprendre?
Per aprendre un idioma necessites tocar moltes tecles.

A les escoles, els professors
compleixen el mateix temari per a molts nens a la vegada, sense tenir en compte les
necessitats de cadascú i no
s’aprèn a utilitzar l’idioma. A
les acadèmies d’idiomes solen
tenir uns 7 alumnes per classe i també resulta complicat
controlar, en un idioma estranger, tants nens. Al final,
tant en escoles com en acadèmies, hi ha un nivell elevat
de disciplina i un nivell baix
d’aprenentatge.
www.anywhere.es
c/ Ganduxer, 107
08022 Barcelona
Tel. 932 84 33 04

Montserrat Comellas, directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

“A l’EUIT apostem per adaptar la nostra
oferta formativa a les necessitats dels
professionals i de la societat”
La formació de futur és la que dóna resposta al que exigeix el mercat i la societat.
Partint d’aquesta base, l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
(EUIT) inicia el curs amb novetats com el Màster en Infermeria Oncològica.
-¿Quins graus ofereix l’escola
als estudiants?
Per un costat, el títol de Grau
d’Infermeria, de 4 anys i en torns
de matí i tarda, que està configurat per formar professionals preparats per millorar la qualitat de
vida de les persones i la seva participació en la prevenció i la cura
de la seva salut.
-¿I de què consta el Grau de
Teràpia Ocupacional?
És un grau de quatre cur-

sos amb un nivell de coneixement per part de la societat
molt baix, ja que actualment
només l’impartim dues escoles universitàries a Catalunya.
Un grau centrat en una professió de futur, ja que la funció del
terapeuta ocupacional és facilitar que una persona amb dificultats funcionals o cognitives
pugui participar en aquelles
activitats quotidianes que siguin rellevants en la seva vida,
tant a nivell de la cura perso-

nal, de la seva relació social o
de les seves activitats professionals o d’oci.
-¿Quins són els projectes de futur d’EUIT?
Més enllà de reformar les nostres instal·lacions i de treballar
sempre perquè la nostra escola
sigui puntera en tots els sentits,
apostem per adaptar al màxim
la nostra oferta formativa a les
necessitats dels professionals i
de la societat.

Màsters i postgraus
La novetat per al pròxim curs és el Màster en Infermeria Oncològica, dirigit a professionals de la infermeria que treballin en
qualsevol àmbit d’atenció i que els proporciona “les habilitats necessàries, entre elles les emocionals, per tractar els pacients oncològics”. Per la seva part, el Postgrau d’Integració Sensorial en
Nens també dóna resposta a una professió de futur per formar
professionals per treballar amb nens amb dificultats d’adaptació
i que a través de la teràpia poden recuperar moltíssim. S’ha de
destacar també, conclou Montserrat Comellas, “que el nostre
Postgrau en Infermeria Quirúrgica arriba a la seva 22a edició”.
L’oferta formativa de l’EUIT es completa amb la formació contínua per a professionals.
www.euit.fdsll.cat
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Barry Lynam, National Consultant (Spain & Portugal) de Trinity College London

“Un examen, un nivell per a cada alumne”
Cada any més de 700.000 alumnes en més de 60 països segueixen la metodologia de
Trinity College London, una fundació educativa britànica única en l’oferta d’exàmens, que
abracen tots els àmbits de la comunicació, entre ells la música, el teatre o l’anglès.
-¿Quins nivells d’anglès ofereixen i
per a quines edats?
A part de les avaluacions grupals Trinity Stars, per a alumnes de 3 a 6 anys,
Trinity College London inclou tres
sèries d’exàmens d’anglès: els exàmens orals GESE (Grade Examinations in Spoken English), amb un total
de 12 nivells per adaptar-nos al màxim
a cada alumne; els 5 exàmens multicompetència ISE (Integrated Skills in
English), i per últim anglès oral per al
món laboral (SEW).
-¿Quins aspectes diferencien aquests
exàmens?
En primer lloc, tenir fins a 12 graus diferents significa que hi ha un repte assequible per a cada alumne, sigui quin
sigui el seu nivell, per motivar així el
seu aprenentatge. D’aquesta manera,
cada alumne està en el seu nivell, així
que li resulta molt més senzill aprovar
els exàmens i, a partir d’aquí, seguir
avançant en la seva formació. Així mateix, estan basats en gran mesura en
els continguts que aporta l’alumne
que, per exemple, podrà centrar les
seves exposicions orals en temes que
siguin del seu interès i això implica
també una motivació més gran per
aprendre anglès a la classe.

-¿Quina és la metodologia que
segueixen?
La nostra filosofia passa per permetre
a cada docent realitzar la seva feina de
forma totalment lliure perquè ningú
coneix millor els seus alumnes que ell
i, per tant, sabrà com motivar-los. El
resultat són classes més dinàmiques i
interessants. Així mateix, ens distingeix també que són els examinadors
els que van al lloc d’aprenentatge dels
alumnes, cosa que els dóna més confiança i també comoditat perquè no
s’han de desplaçar.

-¿Quina importància tenen la música
i les arts dins de Trinity College?
Des del 1875, els orígens de Trinity College vénen de la música i es caracteritzen
pel seu caràcter innovador. Per exemple, ja des del principi es va apostar per
separar el que era l’instrument de la
teoria musical, perquè al principi la majoria dels alumnes volen cantar i/o tocar
abans que s’adonin que, per superar-se,
necessitaran la teoria, i d’aquesta manera arribar a nivells més importants.

-¿Per qui està regulada la certificació
de nivell i qualitat?
Trinity és membre de ple dret de
l’Association of Language Testers
in Europe (ALTE), l’associació internacional més important en el camp
de l’avaluació de llengües, i tots els
exàmens de Trinity estan validats
amb la Marca Q, la més alta acreditació de nivell de rigorositat acadèmica i administrativa atorgada per
aquesta associació. A més, els exàmens de Trinity estan regulats per
Ofqual, l’Oficina de Regulació de Títols i Exàmens al Regne Unit, i són
reconeguts tant nacionalment com
internacionalment.

El futur de Trinity College passa per realitzar exàmens a demanda. De moment,
en alguns exàmens ja tenim una convocatòria mensual, però estem treballant
per ampliar-les. Des de la nostra condició de fundació sense ànim de lucre,
seguirem apostant per la investigació,
atorgant beques per a estudiants, per
la nostra activitat de foment de les arts
i també per la nostra feina solidària. Per
exemple, davant de catàstrofes naturals com el terratrèmol de L’Aquila, ens
mobilitzem per crear una aula de música a la ciutat.

Futur i solidaritat

www.trinitycollege.com
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Daniel Anglès, director d’Aules, escola d’arts escèniques a Barcelona

“La formació actoral comporta un
coneixement de tu mateix i del teu entorn”
En la formació elemental dels més petits en els països més avançats hi ha, juntament amb les matemàtiques i
la història, la formació en disciplines artístiques. Cobrir aquest dèficit en el nostre sistema educatiu és una de les
possibilitats que ofereix Aules, escola d’arts escèniques ubicada al carrer Salvador Espriu de Barcelona, que va
néixer amb l’objectiu que els actors tinguessin una formació completa.
-Aules és l’escola amb el percentatge
d’alumnes graduats actualment en
actiu en el panorama del teatre musical més alt d’Espanya. ¿Quin és el
secret?
Un dels objectius bàsics pel qual vam
obrir Aules va ser per crear actors amb
la mateixa qualitat tant a nivell actoral, com a nivell de dansa, de cant i de
solfeig. Aquestes dades demostren que
aquest és el perfil que el món professional necessita.
-¿Aules és una escola encarada només a aquells que vulguin dedicar-se
professionalment al teatre musical?
En absolut. Això sí, pensem que la
formació en dansa, cant, solfeig i interpretació textual és bàsica per a qualsevol actor, vulgui dedicar-se al teatre,
al cine, a la televisió o al teatre musical. Un actor ha de tenir unes competències mínimes i comunes per a totes
les disciplines si vol ser un professional
que pugui esprémer al màxim la seva

creativitat. És més, a Aules no ens tanquem només a aquells que volen fer del
teatre una professió.
-¿Com es tradueix això últim en
l’organització del centre?
Cadascú pot tenir una motivació diferent per poder disfrutar del teatre en

tots els seus vessants, per això tenim
quatre línies de formació. Clic, dedicada als més petits des dels tres anys
d’edat, la RFP que seria la línia de formació regular, la Pro, formació per a
aquells actors professionals que vulguin seguir entrenaments més específics i, per últim, la Plus, amb l’objectiu

Aules ofereix una aproximació tan exigent com humana a la formació en
arts escèniques, ja sigui en teatre de
text, dansa, música o la unió de totes
elles: el teatre musical. Amb 13 anys
d’experiència a l’esquena, compta
amb l’índex d’alumnes graduats en
actiu en el panorama escènic més
alt d’Espanya.

les emocions, amb la creativitat. Per
un altre costat hi ha estudis científics
que afirmen que la música motiva una
part del cervell que no la motiva cap altra cosa en aquest món. Això és un vaque qualsevol persona, independent- lor afegit, no només per a qui vulgui
ment de la seva formació o
ser actor, sinó per a qualsevol
de la seva professió, pupersona siguin quines sigui sumar a les seguin les seves motiva“Hi
ves competències
cions professionals.
ha estudis
unes altres de
científics que
relacionades
-Barcelona ofeamb les disreix una àmafirmen que la
ciplines que
plia oferta en
música motiva una
impartim, siarts escènipart del cervell
gui per hobby
ques. ¿Què dique no la motiva cap
o perquè inferencia la
directament
d’Aules de la
altra cosa en
li trobi un bed’altres escoles?
aquest
nefici per afegir
La vinculació dimón”
a la seva activitat
recta amb el món
diària.
professional tant pel tipus de formació, com pels
-Formació en teatre, dansa i
professors, que es troben en acmúsica des dels tres anys. ¿Quins be- tiu en aquest moment. I per la vincuneficis pot reportar aquesta formalació personal que establim amb els
ció als més petits?
nostres alumnes. Cap alumne és igual
La formació actoral comporta un co- que un altre.
neixement de tu mateix i del teu enwww.aules.net
torn. El teatre es fa amb el cos, amb

Raquel Hernanz i Borja Hernanz, socis i professors d’Autoescola Traffic

“Adaptem teoria i pràctica a les
característiques del futur conductor”
Amb una plantilla de tres professors, Autoescola Traffic ensenya a conduir aplicant un mètode personalitzat a les
necessitats de cada alumne que combina formació presencial i en línia, noves tecnologies, empatia dels seus
professors i vehicles d’alta gamma. Anualment entre 60 i 70 dels seus alumnes obtenen el carnet de conduir.
-¿Què diferencia Traffic d’altres
autoescoles?
Sense deixar de ser una autoescola de
barri i amb la proximitat que suposa això per al client, fem servir mètodes d’ensenyament d’acord amb els
temps que corren. Pel que fa a teòrica, l’alumne pot fer classes teòriques
presencials a la nostra aula amb projector i professor i també pot fer-les
via web, ja que disposem d’una aplicació per fer testos des d’un mòbil,
una tauleta o un ordinador.
-¿Com ajuden a aquells que
“s’encallen” en la teòrica?
Reforcem l’estudi amb la presència continuada a la nostra autoescola d’una professora, la Pilar Copé, una
cosa que representa una gran ajuda
per als nostres alumnes perquè tenen els dubtes resolts al moment si
ho necessiten. Salvant algunes excepcions els nostres alumnes superen
l’examen teòric de mitjana abans dels
tres mesos.

de l’alumne i veure per què vol aprendre a conduir i en virtut de la seva demanda, ens adaptem.
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-¿Com realitzen les pràctiques?
En la part pràctica intentem oferir
als alumnes bons cotxes, actualment
comptem amb dos Volkswagen (Polo

i Golf) i sobretot professors amb altes
dosis de paciència i que transmetin
tranquil·litat a l’alumne. El professor ha
d’utilitzar la proximitat posar-se al lloc

-¿A què es refereix?
Per exemple, els nostres professors tenen formació específica per tractar
l’amaxofòbia, que és la por de conduir.
A aquests alumnes, intentem donarlos tranquil·litat, ja que es posen més
nerviosos de l’habitual i Barcelona és
una ciutat amb un trànsit complicat
on tots els alumnes al principi es posen nerviosos. La clau per a aquells
que necessiten més calma és que s’ho
prenguin amb tranquil·litat i no atabalar-los gaire i que sàpiguen que nosaltres estem amb ells. Així a poc a poc
veuran que són capaços de fer-ho com
tothom. A nosaltres ens agrada comparar-ho amb el fet d’aprendre a caminar
quan som nens petits: al final tots ho
hem aconseguit.
-¿Som conscients de la importància
professional i social que té comptar

amb el carnet de conduir?
La veritat és que tenir el carnet suposa
tenir molts avantatges laborals i personals. S’amplien els horitzons i es guanya llibertat. Nosaltres ho sabem perquè els nostres antics alumnes ens ho
expliquen passat un temps. Per això
és important obtenir-lo com més aviat
millor, ja que quan es fa més gran a la
gent li fa més mandra. A més l’oferta
econòmica per obtenir-lo ara és molt
competitiva.
-¿Quines novetats presentaran
aquest curs?
Sempre intentem innovar i estar a
l’última. Estem valorant la incorporació d’un simulador de conducció, una
cosa semblant a la que utilitzen els pilots d’avió, perquè els alumnes que no
hagin tocat un cotxe n’aprenguin, a
poc a poc, abans de circular per primera vegada en la vida real i puguin
enfrontar-se a situacions diverses.
-Per últim, ¿quins atributs ha de tenir un bon conductor?
Sobretot una bona observació i anticipar-se als problemes de la via. S’ha
de conduir sempre amb precaució, sabent el que portes entre les mans. Ben
utilitzat, un vehicle et dóna moltes
satisfaccions.
Autoescola Traffic
C. Cartagena, 322 - 08025 Barcelona
T. 931 812 790
autoescolatraffic@gmail.com
www.autoescolatraffic.es
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Fàtima Vilà, Directora de FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School

“Hi ha una gran demanda de
professionals especialitzats en 3D”
Amb més de 9 anys de trajectòria oferint formació
especialitzada en totes les àrees del 3D, FX
ANIMATION Barcelona 3D & Film School s’inicia també
a partir d’aquest proper curs, formació completa en
cinema; una ampliació de l’oferta que coincideix amb
el trasllat de les seves instal·lacions al districte 22 @
de Barcelona.
-Per què es distingeix la vostra
metodologia?
Tenim una metodologia pròpia basada en les tècniques, experiències de la
producció professional i criteris pedagògics actuals, que permeten impartir una formació essencialment
visual i pràctica i que combina tres
tipus de mètodes: el desenvolupament de capacitats i talent dels nostres alumnes, l’entrenament per al lloc
de treball (pràctiques en produccions
reals; training a empreses i també el
que anomenem Mètode Espiral. Destaquem a més, per oferir una formació personalitzada, amb un màxim
de 15 alumnes per classe, assessorament post-formació il·limitat i un alt
percentatge en inserció laboral. Així
mateix, i responent al nostre caràcter
internacional, al juliol vam organitzar una estada dels nostres alumnes
en els Estats Units per facilitar la immersió lingüística i que coneguin de

Formació en
FX ANIMATION
Carreres
Superior en CGI
Especialitzada en efectes visuals
(VFX)
Especialitzada en animació 3D de
personatges per a cinema, televisió
i publicitat
Especialitzada en disseny i art 3D per
a videojocs
Carrera de cinema especialitzada en
efectes visuals (VFX)

Màsters
Efectes visuals (VFX)
Animació de personatges
Disseny i creació de personatges
Art i disseny 3D per a videojocs
Postproducció i compositing
Edició i muntatge
3D per a disseny gràfic i fotografia
3D per arquitectura i interiorisme
virtual

Formació en
FX CINEMA
Carreres de cinema
Curses de cinema
direcció cinematogràfica
Direcció de fotografia
Edició i muntatge
postproducció
Guió
Producció
Efectes Visuals (VFX)

Màsters

Unes instal·lacions
més àmplies al
Districte 22 @
FX ANIMATION inicia aquest nou
curs traslladant-se a unes noves
instal·lacions de 2.500 metres quadrats de superfície al Districte 22 @
de Barcelona. Un pas endavant per
als alumnes i professorat, “ ja que
disposarem de dos platós de cinema i més espai”, sinó també a l’hora de consolidar sinergies amb les
empreses del sector audiovisual
d’aquest districte tecnològic de la
ciutat comtal. Amb aquest canvi,
afegeix Fàtima Vilà, “en FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School
volem seguir oferint una formació
de qualitat, ara amb les millors instal·lacions de tots dos sectors tant
cinema com del 3D”.

primera mà diferents productores i
estudis de cinema.
-En què es basa aquest Mètode Espiral propi d’ FX ANIMATION?
Per impartir la part tècnica de les nos-

Direcció cinematogràfica
Direcció de fotografia
Edició i muntatge
Postproducció i compositing
Guió
producció
Efectes especials (VFX)

Cursos 2016
tres formacions, utilitzem un mètode propi que permet aconseguir molt
bons resultats des de les primeres setmanes. D’aquesta manera, augmenta la motivació dels nostres alumnes
fent-los arribar a més, un alt nivell tècnic molt valorat per les empreses. El
perfil de professional especialitzat és
la gran demanda de la indústria.
-I a partir d’aquest curs amplieu la
vostra oferta amb la formació global
en cinema amb FX CINEMA.
Sí, l’objectiu principal de FX CINEMA
és formar futurs professionals que siguin capaços de rodar i produir les seves pròpies pel·lícules (Filmmaker) i
de treballar en qualsevol àrea de la indústria: cinema, documental, televisió, publicitat, videoclip... Treballem
perquè els alumnes facin del cinema la seva professió. A més del component tècnic i artístic, incorporem
dins el programa formatiu assignatures per treballar la part de business, ja
que és molt important que els nostres
alumnes sàpiguen com dur a terme

un projecte, com demanar finançament i on trobar-la, així com altres
aspectes clau com com demanar subvencions o vendre la seva producció.

Curs intensiu d’edició de vídeo
Curs inte nsiu de lle n guatge
audiovisual
Curs intensiu de guió
Curs monogràfic de cinema fantàstic
Taller de cinema de baix pressupost
Curs d’història del cinema a 50
pel·lícules

-I disposareu d’una productora
pròpia?
Sí, aquesta és una altra de les novetats del nou curs. A partir dels cursos
d’ FX CINEMA, obrirem també la nostra pròpia productora tant per poder
gestionar projectes interns de l’escola
com també donar sortida a efectes de
cinema que puguem crear des de les
nostres noves instal·lacions al 22 @.

http://fxcinema.es

Alumnes treballant a tot el món
El 99% dels alumnes que es graduen en FX ANIMATION Barcelona 3D & Film
School s’incorporen al món laboral immediatament. Entre les empreses on treballen, hi figuren: MPC, Dreamworks, Ilion, Stargate, BMW Group, Bofill Taller de
Arquitectura, Moonbite Games, Crowd of Monster, Foster + Partners, Fòsfor 3d
Animation & VFX, o Mandarina Games entre d’altres. Això és possible gràcies a
comptar amb una gran bossa de treball internacional que els alumnes poden
utilitzar de forma il·limitada un cop aprovats els seus estudis.
El 99% de los alumnos que se gradúan en FX ANIMATION,
se incorporan al mundo laboral de inmediato
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Paises donde trabajan
los alumnos de FX ANIMATION

FX

FX

Cursos
Generalista de ZBrush
After Effects
Nuke-X
Intensiu de V-Ray per infoarquitectura i interiorisme virtual

FX
FX

FX

FX

FX

FX

Algunas empresas donde trabajan nuestros alumnos:
MPC · arx anima · BMW Group · Dreamworks · NBC · Triacom Audiovisual · Universitat de Barcelona · Bofill Taller de Arquitectura ·
La Vanguardia · VANDO · Ogilvy Healthworld Barcelona · ESCAC · Gestmusic · Moonbite Games · Crowd of Monster · Foster + Partners ·
Mediapro · Reposado Producciones Cinematográficas · Fosforo 3d Animation & VFX · Original Force · Edit Utopic · Net.IP · 4dlife ·
Aiguaviva Films · ZebraDesigner · Gesdocument · Arquitectura interior Meritxell Ribé · Arewak Entretainment · Bershka ·
International Desing Group · Mandarina Games · Blue-Zoo Animation · Kerad Games · TOUS
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David Campos, Director a Barcelona de l’Escola de Ballet David Campos

“Oferim
un programa
complet de
formació en
ballet clàssic”

Aleix Martínez, un dels alumnes destacats
Durant els seus més de 25 anys de trajectòria,
han sigut molts els alumnes que han passat per
l’Escola de Ballet David Campos. Un dels més
destacats de tots ha sigut Aleix Martínez, del
mateix barri i que va decidir que el seu somni
era arribar a ser ballarí. Després de passar per
l’escola, va guanyar la medalla d’or d’un dels
més prestigiosos concursos per a ballarins, Prix

de Lausanne 2008. Altres ballarins sortits de
l’escola han obtingut reconeixements en importants companyies de dansa a nivell mundial com el Ballet d’Hamburg, Ballet Nacional
d’Holanda, Les Grands Ballets Canadien, el
Northern Ballet, Macdeburg Ballet, Ballet de
Leipzig, Dresden Ballet, Ballet Detmold, entre altres.

L’Escola de Ballet David Campos està dirigida pels directors
artístics i exballarins solistes internacionals David Campos i
Irene Sabas. La van fundar el 1987 amb l’objectiu d’establir una
acadèmia especialitzada en ballet clàssic al cor de Barcelona.

- ¿Com s’estructura el vostre ensenyament?
Consisteix en tres blocs principals: iniciació,
formació i preparació professional. La fase
d’iniciació consta de 3 nivells: preballet (de 4 a
5 anys), iniciació (de 6 a 7) i iniciació II (de 8 a
9 anys).
-¿I en què consta la fase de formació i per què
us diferencieu d’altres escoles privades?
Perquè l’Escola de Ballet David Campos ofereix un programa complet de formació en ballet clàssic de vuit anys. En aquesta fase, quan
s’estableixen les bases de la tècnica de la dansa
clàssica (com són les puntes, girs, salts, passos

a dos…) l’alumne imparteix un horari més ampli dividit en tres nivells: elemental (de 10 a 11
anys), intermedi (de 12 a 14) i fins i tot un programa especial de Preparació Professional (de 14 a
16) per als alumnes més avançats. A més, i com
a tema singular, també tenim grups d’adults
principiants.
-¿Què distingeix el vostre pla d’aprenentatge?
Està especialitzat en dansa clàssica, en l’escola
russa i l’anglesa. Però el que ens fa singulars també és la constant actualització d’estil
i forma de treball, que és possible gràcies a
l’experiència professional de la nostra direcció.

A més a més, la nostra escola està reconeguda
oficialment pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i autoritzada pel seu
programa d’ensenyament, així el nostre alumnat es pot beneficiar de diferents convalidacions
d’assignatures a l’ESO o el Batxillerat.
-¿Per què són importants les avaluacions que
es realitzen durant el curs?
Es tracta de conèixer el desenvolupament de
l’aprenentatge dels nostres alumnes. Es realitzen tres avaluacions trimestrals cada curs que
serveixen com a guia per veure quins han sigut

Dues vides lligades a la dansa
L’Escola de Ballet David Campos va ser
fundada el 1988 i està dirigida pels directors artístics i exballarins solistes internacionals David Campos i Irene Sabas. En la
seva etapa professional de ballarins solistes, van treballar en algunes de les companyies més rellevants d’Europa, per exemple
El Ballet Reial de Flandes (Bèlgica), compartint la seva carrera professional amb els
més prestigiosos artistes i coreògrafs com
Nils Christe, Jiri Kylian, Frederick Ashton, o
Valery Panov entre altres, i actuant en nombroses gires internacionals. En paral·lel a
l’escola, també van fundar la seva pròpia
companyia de ballet i fins i tot David Campos va ser convidat a la Bolshoi Ballet Academy a Moscou per crear dues coreografies
l’any 2013.

Mostres i
representacions
a l’escola
Perquè els joves ballarins de l’Escola
de Ballet David Campos puguin guanyar experiència, seguretat i tenir nombroses oportunitats de demostrar les
seves habilitats davant el públic, el seu
programa es complementa amb diferents actuacions a les instal·lacions de
l’escola.

els progressos de cada alumne i també són una
valuosa informació per als pares, que poden saber quines capacitats té el seu fill.

www.escuelaballet.es
c/ Nació, 50 (Barcelona)
933 477 340
escuela@balletdc.com
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Natividad Pérez Domingo i Silvestre Pérez, directors de Feng Shui Natural

“Ser expert en fengshui és
una sortida professional cada
vegada més demanada”
Sovint la modernitat i un ús erroni de noves tecnologies han derivat en
edificacions que s’allunyen dels principis naturals. A través del fengshui
podem recuperar una relació més amistosa i equilibrada entre les persones i
el nostre entorn habitual de descans o treball. Feng Shui Natural és un centre
de referència formativa a Espanya d’aquesta especialitat mil·lenària xinesa.
¿Quin tipus de cursos oferiu?
El nostre curs més important és la
formació professional de fengshui
que dura vuit mesos complets i consta de 64 sessions, on es combinen
classes amenes i pràctiques amb sor-

tides a l’entorn natural. A més durant
el curs parlem de “fengshui personal”
i impartim coneixements tècnics de
geobiologia i contaminació electromagnètica cosa que converteix la
formació ambiental en una cosa in-

¿Què és el fengshui i com
millora la nostra vida?
El fengshui té el seu origen a la
Xina i se li atribueixen segons alguns experts més de 3.000 anys
d’antiguitat. Es tracta d’una barreja
d’art i ciència que tracta d’amplificar
la bellesa i harmonia tant en els espais interiors com exteriors.
Alguns dels seus beneficis quan
l’apliquem d’una manera correcta
són: més ordre i una distribució natural sense bloquejos, llocs per a la
família que ofereixen més protec-

ció i acolliment, simbologia al nostre
voltant més positiva i constructiva
en quadros, formes i decoració. Es
tracta de construir espais més saludables i assenyats, així com entorns
més respectuosos amb certs principis naturals. Tot això, redunda en
una sensació de més benestar i ordre al nostre voltant, cosa que pot
afavorir una energia més gran, més
concentració en l’ús diari del nostre
espai.

tegral, també portem a terme monogràfics de bioconstrucció.
-¿ A quines persones van dirigits?
El nostre curs professional està dirigit tant als que desitgen iniciar-s’hi
des de zero com als que tenen coneixements bàsics de fengshui. Els
perfils solen ser persones que busquen un desenvolupament personal
més gran en les seves vides, terapeutes, coach, dissenyadors, arquitectes
o interioristes que es formen per incloure el fengshui en la seva oferta
de serveis als seus clients. I és que un
bon expert en fengshui és una sortida professional cada vegada més
demanada.
-¿Què diferencia Feng Shui Natural d’altres centres docents?
No entenem el fengshui com una
moda o sistema comercial per ven-

dre tot tipus d’objectes o fetitxes màgics a les persones. Després de dues
dècades en fengshui com a docents
i assessorant persones i empreses,
creiem que el factor determinant
de l’èxit a llarg termini són els valors i integritat personal conjuntament amb l’aplicació de tècniques
profundes i serioses. A l’escola inten-

Feng Shui Natural
Ronda Guinardó, 8
08024 Barcelona. Tel 932 101 568
info@fengshuinatural.com
www.fengshuinatural.com

tem transmetre als nostres alumnes i
clients la importància que tenim cadascun en la construcció d’un entorn
sa, pròsper i equilibrat ja que l’espai
que ens envolta és una projecció de
nosaltres mateixos.

Master Class
gratuïta
Natividad Pérez Domingo i Silvestre Pérez, docents i consultors en
fengshui amb 20 anys d’experiència
impartiran dijous que ve 22 de setembre a les 19.30h una conferència
magistral gratuïta titulada “Secrets
mil·lenaris del feng shui per millorar la teva vida”. Per assistir-hi es requereix confirmació prèvia trucant
al 654 914 296.

Dr. Ángel Moya Mitjans, especialista en cardiologia de l’Instituto de Medicina i Cardiología

“Les persones que vulguin realitzar esport
de competició s’haurien de sotmetre a un
‘screening’ cardiològic mínim”

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

Amb l’arribada de la nova rutina, després d’un període vacacional que
molta gent aprofita per practicar cert sedentarisme, al setembre es torna
a realitzar exercici físic amb certa freqüència. És per això que s’ha de
conscienciar la població sobre una bona preparació, amb l’objectiu de
prevenir casos com per exemple la mort sobtada (MS). El doctor Ángel
Moya Mitjans, especialista en aquest camp, ens dóna alguns consells.
-¿Què és la MS i com es presenta?
Cada vegada més es parla de la mort
sobtada (MS) en esportistes, una
mort natural no accidental que passa de forma inesperada en individus
amb o sense patologia cardíaca coneguda prèvia, però en els quals la mort
es dóna de forma inesperada ja sigui
Institut Universitari USP Dexeus
Sabino Arana, 5-19,
Consultes Externes 6a Planta
08028 Barcelona
Tel.: 93 227 48 35
Fax.: 93 227 48 29
imc.dex@usphospitales.com
www.cardiologiadexeus.es

bruscament sense símptomes previs
o amb símptomes previs de menys
d’una hora de durada. La MS pot
presentar-se en pacients que ja estan
diagnosticats d’alguna patologia cardíaca prèvia i que estan estables, però
també pot presentar-se en persones
aparentment sanes, però que tenen alguna patologia de base que no ha donat símptomes i en els quals la mort
sobtada és la primera manifestació de
la seva malaltia.
En general no és més freqüent en els
esportistes que en la població general.

com en aquells llocs en què es realitzen competicions i en els quals a
més dels esportistes hi ha una elevada concentració de persones com
ara espectadors, hi hauria d’haver
desfibril·ladors i elements de reanimació bàsica.
Per una altra part s’hauria d’educar
el personal que treballa en aquests
centres, i en general la població, en
la correcta identificació dels pacients amb MS i en el coneixement i
ús d’aquests dispositius, que per altra
banda són relativament senzills.

-¿Quina valoració fa dels centres esportius pel que fa a la seva dotació
de desfibril·ladors i altres estris de
reanimació?
Tant en els centres esportius en els
quals hi ha persones realitzant exercici, com per exemple els gimnasos,

-Com en molts casos, la prevenció és
fonamental, sobretot en temes del
cor, que són la principal causa de
mortalitat. ¿Quins mètodes de precaució aconsellaria a un esportista?
Les persones que vulguin realitzar
esport de competició s’haurien de so-

L’IMC
L’Instituto de Medicina i Cardiología (IMC) neix l’any 2004 i consta d’un grup
especialitzat de més de 20 metges cardiòlegs i internistes de reconegut prestigi científic. Compta amb gran experiència en la Medicina Privada a Espanya i ofereix una medicina segura i d’un alt nivell, capaç de diagnosticar
i de tractar qualsevol esdeveniment cardiològic, agut o crònic, fent especial èmfasi en la cardiologia preventiva i oferint assessorament mèdic basat en l’evidència científica actual. Entre aquestes especialitzacions també
destaquen en l’àmbit de la Cardiopatia de l’Esport i de la Mort sobtada de
l’esportista. En l’actualitat IMC desenvolupa la seva activitat a l’Institut Universitari USP-Dexeus.

tmetre a un screening cardiològic mínim, consistent en una visita, en la
qual es recullen una sèrie de dades
de la història clínica que van des de
la història familiar fins a la possible
presència de símptomes com síncope,
palpitacions, dolor toràcic, fatiga, etc.

També una exploració física correcta,
amb una bona auscultació cardíaca, i
un ECG. A partir d’aquestes dades i en
funció del criteri cardiològic, s’hauria
de valorar si es necessiten més proves,
cosa que en la majoria de les ocasions
no és necessari.
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Institut IPIR

La importància d’estar
acompanyat després d’una pèrdua
L’Institut IPIR imparteix la 4a edició del Postgrau / Màster en Intervenció en dol i pèrdues,
acreditat per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona

Classe magistral del Dr. William Worden (Harvard University). Promoció 2016 - Barcelona

L’Institut IPIR, amb seu a Barcelona, és
un centre pioner en l’atenció psicològica a persones i famílies que viuen situacions de dol, pèrdues i/o traumes.
L’acompanyament terapèutic es realitza en format individual, familiar, grupal o en línia. A més a més, l’Instituto
IPIR és un centre de referència nacional en la formació de professionals.
Dins del seu programa formatiu, destaca el Postgrau (un curs acadèmic)
i el Màster (dos cursos) en Intervenció en dol i pèrdues, de format semipresencial i impartits a les ciutats de
Barcelona i de Madrid. En totes dues
ciutats es començarà aquest pròxim
mes d’octubre.
Totes les persones, en un moment o un altre
de les nostres vides, experimentem la mort
d’un ésser estimat. La majoria de nosaltres,
amb temps i el suport de la família i amics,
som capaços de recuperar-nos, refer les nostres vides i recobrar l’esperança. No obstant,
segons el “Grief Index”, només a Catalunya cada any hi ha més de 30.000 persones
que experimenten desordres de salut mental, física i relacional, com a conseqüència
d’un dol no resolt. Aquestes persones, que
manifesten sentir-se encallades i desbordades pel seu dol, necessitaran ajuda professional especialitzada per poder normalitzar la
simptomatologia, donar sentit al que ha passat i poder refer les seves vides.
L’Institut IPIR, en la seva seu a Barcelona,
disposa d’un equip de terapeutes especialistes en dol per atendre les famílies afectades.
Algunes persones demanen ajuda immediatament després de la mort de l’ésser estimat,

algunes altres, hi acudeixen mesos o anys més
tard quan experimenten un patiment que els
desborda emocionalment i que els incapacita
per fer una vida plena. La unitat assistencial
disposa d’un servei d’atenció en línia per a
persones que no poden desplaçar-se. També ofereix un espai de suport grupal obert
i gratuït per a totes aquelles persones que
desitgin acostar-s’hi per poder compartir les
seves experiències en un entorn terapèutic
confidencial.
L’Institut IPIR, en les seves activitats formatives i divulgatives, organitza cursos a la
carta per a hospitals, centres de formació,
escoles o altres entitats. El programa inclou
mòduls presencials sobre temàtiques específiques, càpsules en línia, jornades i conferències. La part presencial del Màster/Postgrau

en Intervenció en dol i pèrdues, pot realitzar-se a Barcelona o a Madrid, indistintament. Amb una vocació multidisciplinària,
psicòlegs, treballadors socials, infermers,
mestres i altres professionals reben un entrenament teoricopràctic intensiu que els permet capacitar-se professionalment tant en
l’acompanyament de processos de dol normals, com en la teràpia en situacions de dols
de risc i/o complicats. La formació capacita per al treball en programes de dol d’unitats de cures pal·liatives, centres específics de
dol, programes d’acompanyament en dol en
atenció primària, salut mental, escoles i en
consulta privada de psicologia, entre altres.
El Postgrau/Màster està acreditat per l’Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona amb 30/60 crèdits ECTS
respectivament.

Perfil
ALBA PAYÁS
Directora acadèmica del Màster i fundadora de l’Institut IPIR. Especialista amb més
de 25 anys d’experiència clínica i formada
a la Fundació Elisabeth Kubler-Ross (Estats
Units) i en el Metanoia Institute (Gran Bretanya). Alba Payás és autora dels llibres: “Las
Tareas del Duelo”, un manual que va dirigit a
professionals on s’explica el model Integratiu-relacional d’intervenció en dol i “El mensaje de las Lágrimas”, que és un text de tipus
més testimonial on es descriu el camí de recuperació del dol il·lustrant-lo amb testimonis
de persones que han estat ateses a la Unitat
de Dol-IPIR.

Promoció 2016 - Barcelona

Un testimoni
Fa tres anys des de la mort del meu marit. Ara
veig els meus tres fills feliços, que bé que els
va l’escola, que contents que estan i el gran cor
que tenen. ¡Què més li puc demanar a la vida!.
Només donar-vos les gràcies per ajudar-me a
fer que ells siguin feliços i fer-me seguir disfrutant de les coses bones que ens dóna a vida.
GRÀCIES. Pilar

Per a més informació visiteu:
www.ipirduelo.com

