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AMB EMPENTA
Portes obertes per als futurs estudiants
El TecnoCampus organitza tota una jornada demà 22 d'abril amb la mateixa oferta
formativa de graus i més postgraus especialitzats
Tecnocampus: Redacció

El TecnoCampus organitza el
demà dissabte dia 22 d’abril la
Jornada de Portes Obertes per

mostrar als futurs estudiants com
serà el seu nou campus universitari, i orientar-los a l’hora de triar
grau. De les 10 a les 14h i de les
16 a les 18h, es podran visitar les

instal·lacions i informar-se dels
estudis. Cada mitja hora es realitzaran visites guiades per les
instal·lacions, i al llarg de tot el
dia es faran sessions informatives

SERVICIO EXPRESS

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral

Obsequiamos con la grabación de la inspección
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Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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a càrrec de coordinadors dels graus
i estudiants actuals.

Mateixa oferta
L’oferta acadèmica de graus universitaris per al curs 2016-2017 es
manté com la del curs actual, una
vegada dut a terme el procés de
creixement que, en els darrers cinc
anys, ha permès al TecnoCampus
duplicar la xifra d’estudiants, fins
als 3.159 actuals. S’ofereixen un
total de dotze titulacions de grau
i quatre dobles titulacions de grau
dels àmbits de la tecnologia, l’empresa i la salut.
El TecnoCampus ofereix com a
factor diferencial una aposta decidida pel foment de l’emprenedoria
i per la professionalització. El fet
que el campus universitari estigui
integrat amb un parc tecnològic
on s’ubiquen 120 empreses, facilita
la inserció laboral dels estudiants
o el suport per a projectes nous.
La xarxa es completa amb més
de 700 convenis amb empreses
de fora del parc.
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Més postgraus
Si en l’àmbit dels graus s’aposta per la consolidació, en l’àmbit dels
postgraus hi ha un creixement significatiu, amb un total de 15 titulacions de postgrau i màster. Entre les novetats, destaquen un màster
en indústria 4.0, un postgrau en “big data” aplicat a l’empresa i el
postgrau en entrenament personal i readaptació fisicoesportiva.
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El TCM beca 13
esportistes d'alt
nivell perquè se
segueixin
formant
Estudiaran al Parc
Universitari mataroní en un
programa especial
El TecnoCampus ha creat unes
beques per a esportistes d'alt nivell, amb l'objectiu d'afavorir que
aquests joves es formin mentre es
dediquen a la pràctica de la seva
especialitat. Pol Barbena, un dels
estudiants becats, considera que
aquest tipus d'ajuts són essencials
per a fomentar la formació entre
els esportistes d'alt rendiment:
"Sense aquest tipus de beques no
podria dedicar-me al cent per cent
a aquestes dues cares que són tant
importants per a mi, la formació
i l'esport".
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Els esportistes que han rebut la beca

Els estudiants becats aquest
curs són: Cristian Villarín (Futsal
Mataró), Martí Zamora (Hockey
Iluro), Sergio Torres (Hockey
Iluro), Mercè Barris (Centre
Atlètic Laietània), Pol Barbena
(Centre Natació Mataró), Oriol
Antequera (Hockey Mataró), Yordi
Jason Ramos (Centre Natació

Cedida

Mataró), Ona Castellví (Hockey
Mataró), Irene Betriu (Centre
Atlètic Laietània), Carla-Maria
Chaves (Centre Natació Mataró),
Víctor Fernandez (Centre Natació
Mataró), Anton Borrell Pagès
(Hockey Mataró) i Albert Merino
Zamora (Centre Natació Mataró).
| Redacció

19/4/17 18:30

núm. 1768 del 21 al 27 d'abril de 2017

La revista infantil Namaka, a
mig camí del seu Verkami

Es pot finançar el projecte a http://vkm.is/namaka

Cedida

La publicació amb dosis de literatura, manualitats,
receptes i passatemps prepara el seu número 1
La revista infantil Namaka ha
arribat a l'equador del seu procés
de micromecenatge a través de
Verkami, amb la meitat de l'objectiu aconseguit. Els queda, però, les
darreres empentes per a fer possible una revista adaptada als ulls
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i a les mans dels nens, alhora que
desenvolupen l’esperit crític, el
plaer per la lectura i la creativitat.
Namaka és el projecte de dues
mataronines, Helena Ortiz i Sara
Molina que ja van editar el número 0 de la publicació. Després

del Verkami veurà la llum el seu
número 1. Expliquen les seves
impulsores que "Namaka és una
revista en paper adaptada als ulls
i a les mans dels nens per tal de
fomentar, de manera lúdica, la
seva creativitat, esperit crític i el
plaer per la lectura".
El propòsit de la capçalera és
oferir al seu públic "estones de
diversió i motivar-los a pensar per
ells mateixos, a explorar la seva
imaginació. Els donem una revista
“en construcció”, perquè ells l’acabin a casa i siguin també editors de
Namaka, a través d’uns continguts
divertits i trepidants". Entre les
pàgines de Namaka hi ha petites
dosis de literatura, manualitats,
receptes i passatemps.
Namaka vol convertir-se en una
plataforma pels il·lustradors ja
coneguts i pels que estan començant per consolidar, amb matriu
mataronina, una alternativa a les
revistes convencionals pensades
del sector.| Redacció
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