Nota de premsa
Terrassa, 20 de juny de 2016

La setena edició de la Mostra del Coneixement
d’Estiu arrenca amb una conferència i 14 propostes
La xerrada “Les TIC entre el pacient i el metge” inaugura la mostra

Demà arrenca la setena edició de la Mostra del Coneixement d’Estiu, que organitza
l’Ajuntament de Terrassa a través del servei d’Innovació i Universitat, amb una
proposta de 14 activitats obertes a la ciutadania i una conferència inaugural. El
professor d’Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), Francesc Saigí Rubió, protagonitzarà demà dimarts, 21 de juny, la
conferència inagural, que tindrà lloc a les 18 h, a la sala d’actes de l’edifici Docent de
Mútua de Terrassa (c/Sant Antoni, 39 Terrassa). Amb més de 19 anys d'experiència
en formació on-line a la UOC, el professor Saigí és director del Programa de
Telemedicina i director acadèmic del Màster Universitari de Telemedicina de la
mateixa Universitat.
L’objectiu de la Mostra del Coneixement d’Estiu és seguir apropant el coneixement
de diferents àmbits a la població en general i afavorir així els contactes amb el món
universitari, amb una proposta formativa, educativa i cultural vinculada a la
universitat, la innovació, les noves tecnologies i la transferència del coneixement. Els
cursos s’emmarquen en diversos àmbits, i abracen temàtiques molt diverses, com
ara el consum, les xarxes socials, els videojocs, l’alimentació i la salut o la geologia,
entre d’altres. Tindran diferents formats i durades que oscil·len entre les 1,5 i les 20
hores, i s’impartiran a diferents ubicacions de la ciutat.
Per assistir a aquests cursos cal formalitzar prèviament la inscripció i fer el pagament
de la taxa establerta que variarà en funció del curs i de l’entitat que l’imparteixi.
Trobareu el programa i enllaços per a formalitzar les inscripcions a la pàgina web
www.terrassa.cat/mostra-d-estiu.

Programa
Master class “Your personal brand image”. Organitza FIAC Servei d’Empresa.
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Controvèrsies actuals entorn de les relacions entre alimentació i salut. Organitza
Universitat de Barcelona – UB “Els Juliols”.
Gestio de les pèrdues. Eines i recursos. Organitza Escola Universitària
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa.
Amb veus de dones del primer terç del segle XX. Organitza Centre d’Estudis
Històrics i Arxiu Històric de Terrassa.
30 indrets per explicar la geologia de secundària sense sortir de Terrassa.
Organitza Planeta Da Vinci i el professor Isaac Camps Gamundi.
El secret de la felicitat: coaching pel benestar. Organitza SALUT 360º coaching.
Diàlegs entre cervells i ordinadors al s.XXI. Organitza doctor Carles Grau.
Taller: El consumidor conscient. Per què no fem el què diem?. Organitza Escola
Superior de Comerç i Distribució – ESCODI.
Personal banding i networking. Organitza EUNCET Business School (UPC).
Creació de blocs d’èxit. Organitza EUNCET Business School (UPC).
Gestió avançada de xarxes socials. Organitza EUNCET Business School (UPC).
Modelat de personatges per animació. Organitza Centre de la Imatge i
Tecnologia Multimèdia (CITM).
Crea el teu propi escenari de videojocs. Organitza Centre de la Imatge i
Tecnologia Multimèdia (CITM).
Aprendre a parlar en públic. Organitza Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
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