
Cursos i tallers  

      d’estiu

ConferènCies

36a esCola  

d’estiu  

del MeM

Cursos intensius i tallers adreçats a estudiants, professionals i públic en general.
Consulteu els detalls dels cursos al web.

www.tecnocampus.cat/estiu

Adreçats a professorat  
de secundària i universitari

1a Jornada  
per al professorat  
TecnoCampus  
(activitat interna)

CiènCies  
de la salut
Curs de primers auxilis
Dates: 14 i 15 de juliol
Horari: de 9 a 14 h
Durada: 10 hores
Preu: 90 €

Suport vital i desfibril·lador 
semiautomàtic (DEA + SVA)
Dates: 16 de juliol
Horari: de 14 a 20 h
Durada: 6 hores
Preu: 110 € (90 € alumnes  
o personal del TecnoCampus)

Curs d’entrenament  
neuromuscular 
Dates: del 6 al 10 de juliol
Horari: de 17 a 21 h
Durada: 20 hores presencials  
+ 30 hores online
Preu: 145 € 

MitJans  
audioVisuals  
i MultiMèdia
Cinematografia  
amb càmeres DSLR
Dates: del 6 al 10 de juliol
Horari: de 17 a 21 h
Durada: 20 hores
Preu: 145 €

Curs de cinematografia digital
Dates: del 13 al 17 de juliol
Horari: de 17 a 21 h
Durada: 20 hores
Preu: 145 €

Disseny de so  
per a audiovisuals
Dates: 2, 7, 9, 14 i 16 de juliol  
(dimarts i dijous)
Horari: de 18 a 21 h
Durada: 20 hores
Preu: 145 €

teCnoloGies  
de la inforMaCiÓ  
i la CoMuniCaCiÓ
Prezi. Una nova manera  
de fer presentacions 
Modalitat: online
Dates: de l’1 al 24 de juliol
Durada: 12 hores
Preu: 90 €

Curs d’especialista en SAP
Curs complet de SAP totalment 
interactiu amb el qual podràs 
aprendre a utilitzar SAP ERP des  
de casa teva o des de l’oficina. 
Modalitat: online 
Data d’inici: continu 
Durada: 300 hores 
Preu: 400 €

enGinYeria 
Muntatge  
d’impressió 3D
Dates: del 6 al 9 de juliol
Horari: de 17 a 21 h
Durada: 16 hores
Preu: 595 € (inclou Prusa Impro3D  
i un filament) 

Curs de prototipatge  
ràpid amb fabricació digital 
Dates: del 13 al 17 de juliol 
Horari: de 17 a 21 h
Durada: 20 hores
Preu: 145 €

14 DE julIol
L’espectacle  
de la paraula 
Horari: d’11 a 13 h
Professor: Àngel Amazares
Durada: 2 hores
Preu: gratuït

16 DE julIol
Planifica la teva  
assignatura. Storyboard 
Horari: d’11 a 13 h 
Durada: 2 hores
Professor: Carme Rovira
Preu: gratuït

1 DE julIol / DE 9 A 11 H 
Inauguració de l’Escola d’Estiu  
del Moviment Educatiu del Maresme (MEM) 

Conferència inaugural  
a càrrec d’Elena Sintes i Pascual
“Escola a temps complet.  
Cap a un model d’educació compartida”

DEl 8 Al 10 DE julIol

9 - 14.20 h. Formació

CuRSoS

DEl 2 Al 7 DE julIol

9 - 13 h. Formació

1 DE julIol  
DE 12.00 A 14.00 H

Jornada sènior  
i presentaCiÓ  
del llibre de l’adaC

tedxupfMatarÓ  
“readY set ChanGe”
Els TED ofereixen xerrades i espais  
de networking per incentivar idees 
que ajudin a millorar el món.  
Adreçada a tots els públics.

1 DE julIol 
Els actors que intervenen  
en el transport marítim
Cap. Agustín Montori
lloc: Mataró, TecnoCampus
Sala de Graus

2 DE julIol
El port de Barcelona
joan Alemany i llovera
lloc: Vilassar de Mar
Biblioteca Ernest lluch

8 DE julIol
La gestió d’un port esportiu
joan Bellavista i Solà
lloc: Mataró, TecnoCampus
Sala de Graus

CaMpus  
de drones
Edat: de 15 a 20 anys 
Preu: 450 € (inclou 
drone + hubson)

Week one
entrepreneurship 
basiCs

Week tWo
suCCessful Case 
studies

Week three
deVelop Your 
business proJeCt

robòtiCa: r2d2 
Controlable 
per Mòbil
Edat: de 12 a 18 anys 
Preu: 250 €  
(inclou kit consola)

proGraMaCiÓ  
de VideoJoCs: 
Consola aMb  
raspberrY pi
Edat: de 12 a 18 anys
Preu: 250 € (inclou kit consola)

proGraMaCiÓ  
de VideoJoCs: 
Consola aMb  
raspberrY pi
Edat: de 12 a 18 anys
Preu: 250 € (inclou kit consola)

braç  
robòtiC
Edat: de 12 a 18 anys 
Preu: 250 € 

braç  
robòtiC
Edat: de 12 a 18 anys
Preu: 250 € 

DEl 29 DE juny Al 10 DE julIol DEl 14 Al 24 DE julIol

>> Horari: de 9.30 a 13.30 h
>> Lloc: TecnoCampus 
>> Places limitades

Adreçada a universitaris i alumnes de batxillerat locals  
i estrangers de qualsevol disciplina.
Dates: del 6 al 24 de juliol (3 setmanes)

spanish Course 
Beginner level Spanish Course (A1 CEFR) 
or Intermediate level Spanish Course (B1 
CEFR). only for foreign students. 20 hours.

Workshops and aCtiVities
‘Taller de castells’ and paella, Modernism  
tour in Mataró, Free acces to Mataró  
swimming club.

optional Weekend 
exCursions 
Day trip from TecnoCampus to Montserrat 
and to Figueres, city of Dalí.

9 DE julIol  
Procés d’una terminal  
de càrrega i descàrrega  
de productes a granel 
Cap. Eduard Durán i Pla
lloc: Vilassar de Mar
Biblioteca Ernest lluch

16 DE julIol 
Operacions portuàries a 
l’Àfrica occidental a la segona 
meitat del segle XX: Krou-
men i Calabar
Cap. Francesc lleal i Galceran
lloc: Vilassar de Mar
Biblioteca Ernest lluch

22 DE julIol   
Malta, un lloc ple d’encís  
i de grat record en la  
nostra història 
Dr. laureà Carbonell i Relat
lloc: Vilassar de Mar
Biblioteca Ernest lluch

29 DE julIol  
Els centres de coordinació  
de salvament marítim
Cap. jaume Zaragoza i junyent
lloc: Vilassar de Mar
Biblioteca Ernest lluch

aCtiVitats nàutiques

CaMpus teCnolòGiC  

xnerGiC

the 

entrepreneurial 

suMMer sChool of 

teCnoCaMpus

Consulteu lloc i requisits al web

More information:

Adreçada a professionals de l’educació de Primària i Secundària

patrÓ d’eMbarCaCiÓ
Títol de patró d’embarcacions 
d’esbarjo a motor o motor  
i vela (PER) 
Del 29 al 17 de juliol 
(examen: 17 de juliol a Barcelona)
Horari: de 20 a 22 h 
Preu títol motor: 591 € 
Preu títol motor i vela: 891 €

Vela
Iniciació a la vela lleugera
Durada: 12 hores (3 dies) / 150 €

Tastet de vela lleugera
Durada: 2 hores / 30 €

sortides  
aMb Vaixell
Sortida a navegar  
per veure els estels
Durada:  2 hores / 22 €

busseiG/snorkel
Bateig de busseig amb vaixell
Durada: 3 hores / 50 € 

Passeig amb vaixell  
+ snorkeling
Durada: 2 hores / 13 € 

paddle surf
Tastet de paddle surf 
Durada: 1,5 hores
30 € + 1 lloguer gratuït 

xii ediCiÓ de la uniVersitat de Mar i ultraMar
ports i serVeis portuaris
Coorganitzada amb l’Associació Bricbarca de Vilassar de Mar. Horari: de 19.30 a 21 h

CaiaC
Iniciació a la navegació  
en caiac al mar
Durada: 8 hores (4 dies) / 70 €

Tastet de navegació  
en caiac
Durada: 1 hora / 15 €

Inscripcions:

www.memcat.org

www.tecnocampus.cat/estiu

Inscriu-t’hi:

www.tecnocampus.cat/estiu

www.tecnocampus.cat/estiu

www.xnergic.orgInscriu-t’hi:

http://summerschool.tecnocampus.cat

Cursos de 

forMaCiÓ del 

professorat


