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PRIMERES CLASSES PRÀCTIQUES A FAR1
Els alumnes de FAR1 han començat les seves classes amb diferents activitats teòriques,
exercicis i tallers pràctics sobre identificació de símbols i sigles en medicaments i productes
de parafarmàcia.Bon curs a tots/es!!
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A L'ALUMNAT D'AIF
Benvinguts/Benvingudes a l'escola EDUCEM i al cicle de grau superior de Tècnic Superior
en Administració i Finances. L'escola us desitjo un molt bon curs. Heu escollit un cicle
formatiu molt important per la vostra vida professional. Dia rere dia coneixereu els
diferents departaments de l'empresa fet que us permetrà ésser polivalents en qualsevol de les
exigències empresarials del moment. Així mateix, aquest cicle té un valor afegit: el comerç
internacional. Educem ha considerat oportú incloure el món del comerç internacional en
els vostres estudis per poder assolir molts més coneixements que el mercat laboral demana.
Molta sort i molta energia positiva per a tots vosaltres!!!
TUTORS D'AIF
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14/09/2015 DAM 1: BENVINGUDA AL CICLE DE DESENVOLUPAMENT
D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
Avui, 14 de setembre de 2015, heu començat el cicle de DAM. És un cicle exigent, però
alhora molt motivador i engrescador. Com a tutora de DAM1, us vull encoratjar amb
aquesta nova etapa que acabeu de començar, que de ben segur, amb esforç i il·lusió arribarà
a bon port.
Teniu per endavant dos anys, on haureu de treballar de valent, per aconseguir aquelles fites
que us heu posat. Probablement, pel camí hi haurà moments fàcils i moments no tan fàcils,
però cal dedicació I ganes per aconseguir-ho
Animar-vos en aquesta nova etapa.
Claudina (Tutora de DAM1)
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TEI2 DÓNA LA BENVINGUDA A TEI1
El passat dimarts 15 de setembre els alumnes de TEI 2 van preparar una activitat de
benvinguda als companys que inicien el cicle de Tècnic en Educació Infantil. Després de
gaudir d'una dinàmica de coneixement, els alumnes de segon van donar consells i
informacions sobre el cicle i van compartir un vídeo que resumeix el seu pas pel primer curs
de TEI.
Bon curs, TEI!
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24/09/2015: PRIMERS PROGRAMES EN PSEUDOCODI DAM1
Els alumnes de 1r de DAM, estan realitzant els seus primers exercicis en pseudocodi abans
de passar directament a programar en llenguatge de programació. En les imatges podem
veure alguns dels exercicis d'algoritmes que han dissenyat.
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PREPARACIÓ PAPERETS A FAR2
A farmàcia ja hem fet pràctiques al laboratori, tant a 1r com a 2n:
Els alumnes de FAR2 han après a envasar sòlids en “paperets”, una técnica que tot i no ser
moderna, encara s’empra força a l’oficina de farmàcia per tal de dispensar medicaments poc
perillosos.Primer han vist i fet un sense sòlid a dins i després n’han preparat 4 més amb
diversos sòlids.
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ENTREVISTA A UNA TEI
Què ens espera en el món laboral?I què farem quan sortim? Hem entrevistat a la Patricia
Martínez, educadora infantil de l'escola bressol El Teler. A més de compartir moltes
experiències reals ens ha donat consells que de ben segur que ens seran de gran utilitat quan
treballem.
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PRÀCTICA DE LABORATORI A FAR1: PICTOGRAMES
Aquesta ha estat la segona pràctica de laboratori dels alumnes de FAR1. L'objectiu ha estat
saber interpretar la informació relacionada amb els riscos químics (pictogrames) que
trobem a les etiquetes dels reactius del laboratori. Han treballat molt bé!
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DAM1: COMENÇEM A PROGRAMAR
Portem més d’un mes al curs d’informàtica de grau superior, i fins ara, hem hagut de pensar
amb llapis i paper. Ara cal fer un gir, i començar a implementar els programes. Ens
enfrontarem a un nou repte: transcriure el codi que vam fer en paper a l’ordinador, i a més
a MÉS HA DE FUNCIONAR. Haureu de treballar valent per saber què falta o què sobre,
si falta un punt i coma, si les assignacions són amb un igual, si les preguntes són amb dos
iguals, que no hem de posar punt i coma a la sentencia if, while, for, etc… Recordeu també
que un cop que funciona bé, cal comprobar tots els casos, que sino el programa en pot
“petar”. Vinga, ànims i endavant, que el resultat s’ho mereix.
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PROJECTE CONJUNT XARXAFARMA/EDUCEM A FAR1
Aquest curs 2015-1016 continuem el projecte conjunt amb Xarxafarma , “Xarxafarma:
suport a la formació”, amb els alumnes de 1r curs de Farmàcia i Parafarmàcia. Per aquest
motiu, el dilluns 5 d’octubre ens ha visitat la responsable de formació, Gema Gómez, per
tal d'explicar-los en què consistirà aquest interessant repte.
Aquest projecte consisteix en impartir una formació específica en tècniques de venda i
consell actiu de taulell a l’alumnat de primer curs (dins el Mòdul 3, Dispensació de
productes de Parafarmàcia). En acabar la formació es realitzarà als alumnes una avaluació
externa per la pròpia empresa Xarxafarma (no afectarà a l’assoliment del mòdul, és
independent), que si és superada els proporcionarà un certificat que acrediti aquesta
formació i se’ls inclourà en la borsa de treball de Xarxafarma que inclou més de 500
oficines de farmàcia arreu de Catalunya.
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CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA (PER A IDENTIFICAR COLORANTS I
CAFEÏNA) A FAR2
A 2n de Framàcia hem après la técnica analítica de la cromatografía en capa fina. A la
primera sessio vàrem identificar colorants d’una mostra i a la segona vàrem detectar cafeína
de diferents begudes (cafè, Cocacola®, Redbull® i uns comprimits efervescents amb cafeïna i
Ginseng).
Va ser molt interessant perquè per a veure la cafeína necessitàvem llum ultraviolada i els
resultats van quadrar perfectament amb el què esperàvem.

.
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09/10/15: TEI1: JA HA ARRIBAT LA TARDOR
Les alumnes de TEI1 han estat decorant la classe amb motius de tardor i la castanyada.
També han aprofitant per fer la mascota de la classe. Ha quedat tot molt bonic, oi?
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FAR2: XERRADA DEL DR. MALDONADO A CEMAV
Avui, 22 d’octubre, els alumnes del 2n curs del cicle formatiu de Farmàcia hem tingut la
gran sort de ser convidats per Sr. Francesc Bellavista a la xerrada “Abús dels psicofàrmacs en
els adolescents” a càrrec del farmacòleg Dr. Rafael Maldonado.
Ens ha semblat molt interessant assistir-hi per diversos motius:
Primer, perquè com a tècnics en farmàcia hem de fer educació per la salut i el Dr.
Maldonado ens ha mostrat perfectament com fer-ho amb la seva forma pedagògica i
captivadora de presentar la seva ponència.
Segon, perquè com a adolescents, hem entès perfectament els efectes negatius que fan
cadascuna de les drogues (legals i il·legals) sobre el cervell i com afecten a diversos
neurotransmissors.
Tercer, perquè ens ha sorprès gratament com enteníem conceptes que ens havien explicat a
classe dins del mòdul 2 i hem observat que moltes coses ja les havíem treballat amb les
ostres professores.
I, finalment, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb farmacèutics, ja que nosaltres
érem els més joves i no haguéssim pogut atendre una conferència d’aquest nivell si no
hagués estat pel Sr. Bellavista.
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FINALITZACIÓ DEL PRIMER CURS INTRODUCTORI OFICIAL DE FLORS
DE BACH RECONEGUT PEL CENTRE BACH A FAR2
Per primer cop, els alumens de segon curs de farmàcia han cursat el nivell introductori de
flors de Bach oficial a l'escola dins la unitat formativa d'homeopatia.
El curs l'ha impartit la professora Irene Martínez, Practitioner registrada pel Centre Bach i
futura formadora oficial.
Ha estat una experiència molt enriquidora i un cop superin la prova final podran obtenir el
certificat oficial pel Centre Bach a Mount Vernon (Regne Unit).
Han après què són les Flors de Bach, quines flors formen aquest sistema complet, qui era el
Doctor Bach i la seva filosofia i quins trastons emocionals podem tractar amb elles.
A la part pràctica han elaborat el seu propi flascó de tractament i se l'han autoadministrat.
Una gran experiència que ha estat fantàstica gràcies al seu interés i curiositat
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Finalment, al mes de Març els alumnes de FAR2 que van superar l’examen, van obtenir el
seu Certificat de Nivell 1 pel Centre Bach.
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ACTIVITAT DEL BUF A TEI2
Com
podem
ajudar
als
nens
a
desenvolupar
el
llenguatge?
Una de les metodologies utilitzades a educació infantil és el treball del Buf. Ho aprenem
gaudint d'una sessió d'experimentació amb pintura.
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PREPARACIÓ D’UNA LOCIÓ DE CALAMINA A FAR1
Aquesta setmana els alumnes de FAR1 han elaborat el seu primer preparat oficinal, una
loció de calamina que la setmana que ve els alumnes de FAR2 faran servir per preparar una
màscara antiacne a base de sofre. Bona feina FAR1!!!
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TEI 2 I ELS CONTES
A la Biblioteca Can Pedrals hi ha una zona reservada per a la literatura Infantil, plena de
llibres i contes fascinants. Aprenem el valor lúdic i educatiu dels contes, una valuosa eina
metodològica amb infinitat de possibilitats per a treballar a l'educació infantil.
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HISTÒRIES SENSE PARAULES
El passat dijous 29 d'octubre els alumnes de TEI2 van representar unes històries sense
paraules, només amb mímica i amb l'ajuda de caracteritzacions i escenaris preparats per ells
(dins del mòdul 8). Les representacions van quedar genials i vàrem riure molt!
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TEI1 S'APROPA AL MÈTODE DECROLY
Els alumnes de TEI 1 han gaudit d’un matí de treball a l’escola Decroly, una experiència
que ens ha obert les portes a un tipus d’educació centrada en l’infant i les seves necessitats.
L’escola Decroly és una escola diferent. És l’escola on els infants a partir dels dos anys
treballen amb el mètode científic: observar, associar i expressar.
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16/11/2015: DAM1: SORTIDA CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTACIÓ
Els alumnes de 1r de DAM, hem visitat el Centre de Visió per Computació (CVC) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en la que a partir d'una presentació i una sèrie
de projectes que han desenvolupat en el centre ens han mostrat una nova forma
d'implementar la Tecnologia i la Informàtica per a què els ordinadors tinguin el sentit de la
visió. També hem assistit a una sèrie de demostracions, en les que hem pogut veure
diferents
projectes
en
els
que
estan
treballant
actualment,
com:
-Un cotxe intel·ligent i autònom que detecta vianants, senyals de tràfic i cotxes.
-Dues impressores 3D, la primera de pols i injecció de tinta, i la segona d'injecció de
plàstic, el que feien era que a partir d'un objecte real, feien un escaneig en 3D i imprimien
còpies exactes dels objectes.
-La Pianola, una màquina que escaneja cançons antigues que estan en rotllos de paper
perforat i les passa a format digital, i la catenària que és un aparell que han desenvolupat per
poder
detectar
futurs
talls
de
corrent
en
les
vies
del
tren.
Com a conclusió final, hem gaudit d’un dia meravellós i ens hem sentit pròxims a un
entorn molt professional, esperem que amb esforç i sacrifici d’aquí a uns anys els que
expliquem projectes innovadors i professionals siguem nosaltres.
-Ruben Arrebola de Haro.
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XERRADA DE DANONE SOBRE ALIMENTACIÓ INFANTIL A TEI
L'empresa Danone ha vingut a fer a TEI una xerrada molt interessant sobre l'alimentació a
l'edat infantil. La xerrada ha complementat el que hem treballat a classe al mòdul 3.
Moltes gràcies, Danone!

t

CICLES FORMATIUS

26

CURS 2015-16

SORTIDA COCA-COLA
El dia 26 de novembre, l’alumnat del CFGM de Gestió Administrativa i del CFGS
d’Administració i Finances han conegut l’empresa Cocacola Iberian Partners. La visita ha
estat molt completa ja que aquesta companyia ha explicat exhaustivament tots els seus
productes, la seva fabricació i la seva comercialització per tot el món. Així mateix, hem
pogut veure el procés de producció amb una explicació molt clara i alhora amb molt detall.
Així mateix, dir que ha estat un encert la interrelació entre els dos cicles de la branca de
l’Administració. Una bona experiència!!
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XERRADA SOBRE VIVACE LOGÍSTICA AL CICLE D’ADMINISTRACIÓ I
FINANCES
22 d’Octubre de 2015
Nemesio Navas soci fundador de Vivace
Logística ha fet una interessant conferencia pels
alumnes del cicle d’Administració i Finances.
Vivace és un operador logístic que ofereix
solucions d’emmagatzematge i Picking per la
petita i mitjana empresa que busquin externalitzar aquests serveis. La xerrada ha explicat la
maquinaria, els sistemes d’emmagatzematge que utilitzen i el procés de preparació de
comandes que fa Vivace que treballa amb més de 150.000 referències diferents i de sectors
tan diversos com cosmètica, puericultura, farmàcia i tèxtil entre d’altres. Des d’aquest any
el grup logístic francès ha adquirit una participació del 68% de Vivace i apunta una nova
expansió internacional properament.
En la seva explicació el Sr. Nemesio Navas també ha explicat els perfils laborals que la seva
empresa demana, els alumnes han interactuat amb el ponent i han trobat interessant les
explicacions que han pogut relacionar amb continguts dels mòduls de logística i
comptabilitat.
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L'ARBRE DELS DESITJOS DE TEI
S'acosta el Nadal i comencem a pensar en desitjos i bons propòsits. Tots els alumnes de TEI
hem creat un arbre amb les nostres mans plenes de desitjos. Esperem que es facin realitat.
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FAR2: VISITA A LA FACULTAT DE FARMÀCIA (UNITAT DE QUÍMICA
FARMACÈUTICA)
El dia 15 de desembre els alumnes de farmàcia de 1r curs hem anat a la Facultat de
Farmàcia per veure la Unitat de Química Farmacèutica.
El Dr Santiago Vázquez ens ha explicat tot un seguit de
mesures de seguretat, que ens han deixar força impressionats
i ens ha comentar les cinc línies d’investigació que porten a
terme en aquest departament de la facultat:
a) Preparació de fàrmacs per a tractar l’Alzheimer
b) Síntesis de medicaments anitivirals (concretament per a la
grip)
c) Síntesi de compostos per a la diabetis
d) Productes per a la malaltia de la son o tripanosomiasi i
e) Tractament de la pancreatitis aguda.
Ens ha agradat molt el bon nivell de recerca i la claredat amb la que ens han explicat tot.
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FAR2: XERRADA DE LABORATORIS HEEL
Divendres 4 de desembre, la Dra Magdalena Mejías, formadora de laboratoris Heel, va
venir des de Madrid a impartir una classe magistral sobre Medicina
Bioreguladora (homeopatia de segona generació) als alumnes de FAR2.
Ens va explicar els fonaments d'aquest tipus de teràpia, els principals productes de la seva
marca que podem trobar a les oficines de farmàcia i la correcta manera de dispensar-los.
Vam aprendre moltíssim!
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MURAL DE DESITJOS
La setmana del 21 de desembre les alumnes de TEI1 van recollir els desitjos de tots els
cursos del centre de Plaça Maluquer i van penjat el mural dels desitjos de l'escola.
Moltes gràcies a tots els alumnes i professors per la vostra col·laboració, les alumnes de
TEI1 esperem que durant el 2016 es facin realitat els vostres desitjos.
QUE TINGUEU TOTS UN MOLT BON 2016!
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SESSIÓ DE RISOTERÀPIA A TEI
Per acabar de forma genial el primer trimestre les alumnes de TEI vàrem fer una sessió de
risoteràpia amb l’Enric Castellví. Ens ho vàrem passa molt bé i agraïm molt a l'Enric que
hagi vingut a fer-la.
Moltes gràcies i Bon Nadal!
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XERRADA EMPRESARIAL PIMEC JOVES EMPRESARIS AL CICLE
D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES
L’alumnat del cicle d’Administració i Finances ha participat a la xerrada empresarial
realitzada per dos empresaris molt dinamitzadors com són el Sr. Javier Campos i el Sr.
Daniel Boil, de les empreses Estudios 365 i Boil Fernandez Geli Advocats respectivament.
Es va desenvolupar una xerrada-col·loqui amb l’alumnat en la qual es van posar de manifest
temes de recursos humans, l’emprenedoria, comercialització i finançament.
Agraïm moltíssim que l’empresa s’apropi a l’escola per tal que l’alumnat assoleixi
coneixements més propers a la realitat actual empresarial.
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CAIXES DE CANÇONS A TEI2
El passat 12 de gener els alumnes de TEI2 a la classe d’Expressió i Comunicació han
presentat les seves caixes de cançons. És un recurs que han elaborat de manera pròpia
cadascun d’ells per treballar la representació d’una cançó infantil a la llar d’infants.
Hem gaudit amb les seves presentacions, i ens hem divertit cantant plegats la cançó que
representava cadascuna de les seves caixes.
Enhorabona per les vostres creacions i per la vostra originalitat!
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PRÀCTICA DE JOGUINES RECICLADES
La setmana del 20 de gener el grup de TEI1 va presentar les joguines reciclades que van
estar fabricant aprofitant els recursos que ens ofereix l’entorn. Amb materials com rotllos,
taps, paper de diari… van crear unes joguines per treballar amb els infants a les aules
d’Educació Infantil. Bona feina, TEI1!
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XERRADA FUNDACIÓ REIR
El passat 21 de gener la Fundació REIR va fer una
xerrada a TEI molt interessant sobre la feina que
realitzen amb infants en risc d’exclusió social.
Aquests temes els treballem dintre del mòdul 1 i aquesta xerrada ens ha fet veure quina és la
situació real de molt infants. Moltes gràcies a la Fundació REIR per la xerrada i per tota la
feina que fan.
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VISITA DE FAR2 A LA PLANTA PILOT DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA
Els alumnes de farmàcia de 2n curs hem anat a la facultat de Farmàcia el dia 28 de gener
per a visitar el Servei de Desenvolupament del Medicament de la facultat. Allà ens han
dividit en dos grups i hem vist una planta pilot on s’assagen els procediments de preparació
de medicaments a escala intermèdia abans de que es facin a la indústria. Hem seguit les
normes de la correcta elaboració (GMP) i hem vist barrejadors, cascada de tamissos,
reactors per fer cremes, màquines de comprimir, granuladores, liofilitzadors etc.
La professora que ens han atès, Anna Nardi, ho ha fet de forma molt clara i concisa, de tal
manera que ens han quedat pocs dubtes i ens ha ajudar a entendre conceptes que havíem
treballat o que treballarem a classe.
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PRÀCTICA DE COMERÇ INTERNACIONAL AL CICLE D’ADMINISTRACIÓ
I FINANCES
Els alumnes de primer curs, han simulat els passos d’una operació de comerç internacional:
una importació de vi de Xile del que han hagut de buscar la partida aranzelària, entrar a la
web per veure els drets aranzelaris, consultar les normes tècniques i/o sanitàries i determinar
el cost de l’operació aplicant diferents incoterms com EXW, FOB, CIF i DDP.
Una aproximació a un cas real posada en pràctica.
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XERRADA D’EN JORDI BERNABÉU: LES XARXES SOCIALS
La xerrada del Jordi Bernabeu, va ser una xerrada que ens va agradar molt a tothom. Ens va
explicar els perills de les xarxes socials, i que algunes xarxes socials com el instagram,
snapchat, etc.. podrien arribar a vendre les nostres fotos.
També ens va comentar que abans, parlar amb un descongut podia ser molt perillos, i que
no hi hem de parlar mai. Dncs bé, ara hi han xarxes socials que s’utilitzen per parlar amb
gent desconeguda.
A partir de las xarxes socials s'han fet molts xantatges, etc... i que hem de vigilar quines
fotos penjem.
També ens va comentar que quan anem a una entrevista de treball, ens poden preguntar si
poden veure el nostre perfil d’ instagram o facebook.
Va ser molt interessant!
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XERRADA DANONE: UN BON ESMORZAR
Al grupo de GA1 nos gustó la charla de Danone, ya que vino una nutricionista y durante
toda la hora desde que empezó sabia de lo que estaba hablando y se le notaba muy segura de
sí misma, aspecto muy importante al realizar una charla; tal como hemos estudiado en el
módulo de Comunicación empresarial.
Nos habló de lo importante que es desayunar bien para tener la energía necesaria para
empezar el día, aspecto que muchos tenemos que mejorar.
Alumnos de GA1
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VISITA AL CEIP GUERAU DE LIOST
El passat 17 de febrer les alumnes de TEI2 van visitar l’escola Guerau de Liost de Les
Franqueses. Allà ens vans explicar com fan servir ells els reglets a Educació Infantil per
treballar les matemàtiques i vàrem poder veure els seus alumnes fent diverses activitats amb
els reglets.
Aprofitant la visita també vàrem poder veure com aquests mateixos alumnes fan ambients.
La visita va ser molt interessant i agraïm molt a l’escola Guerau de Liost la seva
predisposició per ensenyar-nos tot el que fan i per deixar-nos venir, en especial a l’Esther i
l’Edu que ens van fer una classe. Moltes gràcies per tot!
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XERRADA DEL TITULAR DE FARMÀCIA JORDI BONCOMPTE A FAR1
El dia 2 de març els alumnes de FAR1 hem rebut la visita del Sr. Boncompte, titular d’una
farmàcia a Barcelona, i ens ha explicat què espera un titular dels alumnes que té a la
farmàcia fent pràctiques, tot lligant-ho amb com entén ell la dispensació a la farmàcia.
L’ha acompanyat en Joel, un noi que va fer les pràctiques a la farmàcia del Sr. Boncompte i
que ara ja treballa per ell. Ell ens ha motivat a fer unes bones pràctiques ja que en el fons és
el moment en què nosaltres ens venem com a professionals i ens ha explicat anècdotes i
consells per fer-ho millor.
Ha estat tot molt entenedor i esperem aplicar-ho a l’hora de fer les nostres pràctiques.
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JOGUINES ADAPTADES
Les alumnes de TEI1 han realitzat unes joguines adaptades per infants amb diferents
discapacitats. Els resultats han estat espectaculars i per comprovar la seva funcionalitat
vàrem estar jugant amb elles, simulant les diverses discapacitats.
Ha estat una experiència molt especial!
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XERRADA: EL MÓN DE LES EMPRESES
La xerrada sobra el món de les empreses va estar molt bé de cara a entendre el món
laboral, per un futur bastant pròxim. Aquesta xerrada ens va aportar moltes idees i
coneixements sobre el dia a dia d’un treballador.
Com a conclusió, dir que aquesta xerrada convida d’alguna manera a afrontar el món
empresarial amb ganes, amb esforç i auto superació i a lluitar per aconseguir el que et
proposis, amb esforç tot es mes fàcil.
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VISITA DELS ALUMNES DE 1r DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA A LA
FARMÀCIA VALLS DE L’AMETLLA
El dia 9 de març els alumnes de Farmàcia i Parafarmàcia de 1r curs hem visitat la Farmàcia
Dolors Valls de l’Ametlla del Vallès on ens han explicat com funciona la recepta electrònica
i, fins i tot, hem pogut simular casos i gestionar nosaltres mateixos les tasques a l’ordinador.
Des d’aquí volem agrair a la Sra. Dolors Valls, a la Núria i a la Glòria que, gràcies a les seves
explicacions i a veure in situ com funciona la part administrativa de la recepta, hem
consolidat molt millor el què havíem après a classe. A més, últimament hi ha hagut
nombrosos canvis relacionats amb la recepta i ens ha anat molt bé fer aquesta visita.

CICLES FORMATIUS

46

CURS 2015-16

CICLES FORMATIUS

47

CURS 2015-16

15/3/2016 : DAM - ASIX: XERRADA D'EN CHRISTIAN, UN EXALUMNE DEL
EDUCEM QUE VA ESTUDIAR DAI AL CENTRE.
El passat 15 de març de 2016, els alumnes dels cursos de 1r i 2n de DAM i els de ASIX, van
rebre l'esperada visita d'un alumne que va estudiar DAI al centre Educem. El sr. Christian
avui dia experimentat en Desenvolupar Aplicacions Web i actualment treballant per a
l'empresa Atrapalo en l'equip de desenvolupadors. En Christian va estar explicant que es va
trobar després de finalitzar els estudis al centre i l'experiència i els nous coneixements que va
anar aprenent al llarg de la seva vida en el món laboral. Va ser una xerrada entretinguda i
realista, ja que expressava als alumnes les dificultats que et podies trobar a l'hora de
desenvolupar o mantenir aplicacions informàtiques en empreses però també la satisfacció de
quan les coses surten perquè es fan bé. En Christian va remarcar als alumnes que per
desenvolupar és molt important el treball en equip, i que la comunitat és molt important a
l'hora de desenvolupar projectes d'aplicacions tant web com multiplataforma. Des d'aquest
escrit els alumnes d'informàtica superior volem donar-li les gràcies al Christian per sacrificar
el seu temps de treball i als professors d'informàtica per poder haver fet possible aquesta
xerrada.

-------> printf(" Un cordial salut, Ruben Arrebola\n ");
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29/03/2016 DAM - XERRADA D'EN JAUME BRESCO ARROYO
El passat 29 de març de 2016, els alumnes de 1r i 2n de DAM, van rebre una visita d'un
altre exalumne que va estudiar DAI (Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques) al
centre Educem.
En Jaume Bresco avui dia treballa com a
desenvolupador en un projecte anomenat ClassGap en
l'empresa de publicitat Tus Media, va estar explicant als
alumnes la seva experiència professional, les diferents
dificultats que es va trobar en el món laboral i la
importància que tenia per a un programador la part de
Sistemes, però el més important tot allò que va anar
aprenent al llarg de la seva carrera com a professional en
el món de la informàtica desenvolupant aplicacions tant
web com multiplataforma.
Des d'aquest escrit els alumnes del CFGS de DAM volem donar-li les gràcies a en Jaume
Bresco Arroyo per haver sacrificat el seu temps de treball, i també als professors
d'informàtica per poder haver fet possible aquesta xerrada.
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VISITA DE FAR2 AL CENTRE SÍRIUS DE GRANOLLERS
Els alumnes de segon curs de Cicle Formatiu de Farmàcia i Parafarmàcia hem visitat el
centre Sírius dins el mòdul de síntesi.
Aquestes instal·lacions que depenen de l’Ajuntament de Granollers compten amb una
terapeuta ocupacional -la Gemma- i d’altres professionals que assessoren persones amb
disminucions físiques i/o psíquiques sobre ajudes tècniques i aparells ortoprotètics per tal
que aquests mantinguin la seva autonomia i tractant de facilitar les tasques del dia a dia als
seus cuidadors.
El centre compta amb quatre zones diferenciades: un bany adaptat, una cuina amb diferents
accessoris per les dificultats especifiques del pacient, una habitació amb un llit i matalàs
entrescares i una zona central amb cadires de rodes, caminadors i grues per a mobilitzar
pacients que han pogut fer servir els nostres alumnes.
La sortida va ser molt útil de cara a reforçar tota l’ortopèdia que havíem treballat amb ells a
l’aula.
Gràcies per l'experiència!
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JORNADES ESPORTIVES
Com cada any, l’etapa post obligatòria del centre de formació EDUCEM II ha organitzat
unes jornades esportives el dia 18 de març. Es van realitzar dos torns, matí i tarda. Hi va
haver molt bon ambient entre l’alumnat de cicles formatius, batxillerat i CAS i el
professorat. Es va gaudir moltíssim del moments viscuts.
Es va realitzar futbol, bàsquet, Zumba i Voleibol.
De la lligueta de futbol que es va organitzar, els guanyadors van ser:
TORN MATÍ: CAS A
TORN TARDA: SMX 1
Molt bé!!!
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XERRADA DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA A BATXILLERAT
Avui, 13 d’abril, quatre alumnes de FAR2 (Alba Pujadas, Vanessa Batlles, Maria Matas i
Mar Paloschi) hem anat a fer una xerrada sobre conceptes bàsics de medicaments a 1r de
batxillerat.
Hem comentat definicions bàsiques, interaccions entre medicaments, símbols i sigles de les
capses de medicaments i monitorització de medicaments
Des d’aquí volem agrair l’enorme interès que han mostrat els alumnes i que hagin fet tantes
preguntes!!!!!
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SORTIDA KH LLOREDA
Els alumnes de Gestió Administrativa de segon curs i els alumnes de segon de batxillerat
social, van fer una sortida plegats per anar a veure les instal.lacions de l’empresa Kh Lloreda.
El Sr. Lloreda els va explicar el funcionament de l’empresa i el gran creixement que està
tenint a nivell nacional i internacional. Els alumnes també van tenir la possibilitat de veure
en funcionament la línia de fabricació. Va ser una visita molt profitosa.
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ALUMNES DE 4t D’ESO FAN UNA CREMA AMB ELS DE FARMÀCIA
El dia 14 d’abril van venir 8 alumnes de 4t d’ESO (Maria, Mariona, Fátima, Clàudia,
Adrián, David, Neiva i Ariadna) i ens van ajudar a preparar una crema hidratant de mans.
Ens vam dividir en dos grups i en total vàrem fer 6 cremes que van sortir molt bé totes elles.
Els alumnes de farmàcia els hi vàrem estar explicant com s’havia de fer i creiem que els hi va
fer molta il·lusió i s’ho van passar força bé.
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LES ROSES DE SANT JORDI
Us presentem les roses que les alumnes de TEI2 han fet per la diada de Sant Jordi. Un
excel·lent treball, com podeu veure, i que mereix les millors felicitacions.
Bona feina, TEI2!
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PUNTS DE LLIBRE
Les alumnes de TEI vàren realizar uns punts de llibre, aprofitant la proximitat de la diada
de Sant Jordi. Van fer servir diferents tècniques i materials i els resultats van ser realment
sorprenents. Aquí teniu algunes mostres dels punts de llibre realitzats.
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VENDA EN UNA PARAFARMÀCIA
En el Mòdul 6 de Dispensació i venda de productes, els alumnes de Farmàcia han realitzat
molt satisfactòriament l'activitat de simulació de dispensar en una parafarmacia, introduint
tècniques de venda. Ho han fet molt bé!! Moltes felicitats!!!
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XERRADA D’EMPRESA AL CICLE DE GRAU SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ
I FINANCES
5 Maig de 2016
El Sr Jaume Alsina conseller delegat de l’empresa Encofrados Alsina ha realitzat avui una
xerrada dins el marc del programa escola i empresa de la fundació privada d’empresaris
FemCAT pel cicle d’Administració i Finances.
El ponent ha articulat la seva exposició en tres fases, en la primera part ha parlat de la
importància del treball en equip i de col·laborar per avançar en els projectes, així com de la
importància d’innovar i diferenciar-se.
En una segona part ha explicat la seva experiència en l’empresa, fundada pel seu pare fa 65
anys. Una empresa que compta amb 650 treballadors, amb presència a diferents països, que
s’ha anat expandint des dels seus inicis com magatzem de fustes i que ha travessat moments
difícils en les diverses crisis econòmiques, en especial la de 1979 i la última del 2008 amb
gran impacte en el sector de la construcció.
En la tercera part de la conferència el Sr. Alsina ha dinamitzat amb el grup de la classe
debatent sobre les ocupacions d’un empresari i els valors i capacitats que ha de tenir la
figura de l’emprenedor, destacant les de lideratge, empatia, comunicació, esperit crític i
compromís entre d’altres.
Interessant xerrada que aproxima l’experiència de l’empresa a l’escola.
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XERRADA-PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA ATN CARGO
Els alumnes dels cicles formatius de grau superior d'Administració i Finances i de
Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma van poder gaudir de la presentació d'un
nou Business Plan de l'empresari, Manuel Serrano.
ATN CARGO és una empresa que permet
que es trobin les persones que necessiten
transport de mercaderies o béns i els
professionals del transport.
Aquesta idea està pensada tant a nivel
nacional com internacional. Pretenen treballar des de l'excel·lència i també realizar
transport solidari.
Va ser una xerrada molt interessant i encoratjadora per esdevenir emprenedor.
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XERRADA DE L'EMPRESA BOSCH SISTEMAS DE FRENADO
En el mes d'abril, Educem va comptar amb la visita de la Sra Montse Franquesa (HR
development, recruitment and training coordinator) de l'empresa BOSCH SISTEMAS DE
FRENADO, SLU.
Va realizar dues xerrades als cicles de GA i d'AIF.
A partir d'una presentació, va explicar que el Grup Bosch és una empresa internacional líder
en tecnologia i serveis. Les 375.000 persones que constitueixen la plantilla en tot el món,
generen unes vendes de 70.600 milions d'euros. Les activitats principals es centren en
quatre àrees empresarials: Mobility Solutions, Tecnologia Industrial, Béns de Consum i
Tecnologia per a l'Energia i l'Edificació.
Tot seguit els va explicar el perfil de treballador que cerquen en tot moment, explicant-los
les habilitats, destreses i qualitats que haurien de tenir.
Finalment, com a punt important del treballador de BOSCH va emfatitzar que pel que fa a
l' idioma d’anglès, els seu domini era molt important per tal d'esdevenir un bon
professional en el món laboral.
Els alumnes van gaudir de la xerrada i van valorar molt positivament que l'empresa s'apropi
a l'escola.
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PROJECTE EDUCACIÓ PER LA SALUT A PRIMÀRIA REALITZAT PELS
ALUMNES DE 2n DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
El dia 9 de maig els alumnes de Farmàcia i Parafarmàcia de 2n curs hem realitzat unes
activitats relacionades amb la salut que hem estat preparant al llarg del curs pels alumnes de
primària del nostre centre.
Concretament els temes triats han estat:
 Farmaciola a 4t de Primària
 Primers auxilis i petites cures a casa
(petites ferides) a 3r de Primària
 Vida saludable: dieta i exercici a 5è de
Primària
 Addicció a les substàncies a 6è de Primària

En tots els casos ens havíem preparat
una petita exposició amb PowerPoint i
després hem dividit la classe en 3 o 4
grups i hem estat jugant a 3 jocs
educatius elaborats per nosaltres
mateixos.

Ens ho hem passat molt bé i creiem que els nens també han gaudit molt de l’experiència.
Agraïm a tot el professorat que ens ha ajudat d’una manera o altra a aconseguir aquest
projecte i a la direcció al donar-nos totes les facilitats per a poder treballar amb nens.
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EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ
A l’assignatura d’Expressió i Comunicació, els alumnes han dissenyat i dinamitzat unes
propostes d’activitats molt pràctiques i motivadores per treballar amb infants d’educació
infantil. Des d’una gimcana de tècniques pictòriques, fins a una activitat de ioga amb
infants, danses... També podeu veure alguns materials que han elaborat. Felicitats, TEI 2!
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12/05/16 TEI 1: RACONS
La semana del 12 de maig les alumnes de TEI 1 van reproduïr a l’aula el treball amb racons,
metodologia molt utilitzada a les aules d’Educació Infantil.
Així doncs, han portat a l’aula propostes per treballar temàtiques tant diverses com
l’Univers, l’hort, les fruites, el circ... amb materials molt atractius que han elaborat i podeu
observar en les fotografies. Bona feina, TEI 1!

CICLES FORMATIUS

67

CURS 2015-16

MOLT BONS RESULTATS EN LA CERTIFICACIÓ EXTERNA PER
L'EMPRESA XARXAFARMA AL CICLE DE FARMÀCIA
Els alumnes de FAR1 han realitzat l'examen per a obtenir la Certificació Externa conforme
tenen coneixements de “Tècniques de venda aplicades a l’oficina de farmàcia i augment del
ticket mitjà”per l’empresa Xarxafarma (http://www.xarxafarma.com/professionals).
Els resultats han estat molt bons i estem molt orgullosos d'ells!
· 27 dels 35 alumnes (un 77%!!) que s'han presentat han tret una nota entre 7 i 10.
Obtindran el Certificat i entren a formar part de la Borsa de Treball de Xarxafarma.
· 6 alumnes han tret una nota entre 5 i 7. Obtindran el Certificat però no entraran a
formar part de la borsa de Treball. Únicament 2 alumnes no han obtingut el Certificat.
Aquests 8 alumnes ho intentaran de nou l'any que ve, segur que ho aconseguiran!!
Bona feina alumnes de Farmàcia!!
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TECNOCAMPUS. PRESENTACIÓ DELS GRAUS D’INFORMÀTICA
Els alumnes d'ASIX2 van assistir a la presentació del Grau d'Enginyeria Informàtica del
Tecnocampus (UPF).
De primera mà, van tenir l'oportunitat de conèixer les característiques i funcionament
d'aquest centre universitari així com també dels continguts i itineraris del Grau i de les
altres titulacions que ofereixen.
En el cas dels nostres alumnes que disposaran aviat de dos dels cicles de grau superior de la
família professional informàtica l'accés al Tecnocampus els podria suposar la convalidació
d'entre 45 i 50 crèdits.
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VISITA DE DAM I ASIX A LA CONSULTORA EVERIS
La consultora Everis ens va obrir les portes de la seva seu a Barcelona per a que els alumnes
de DAM2 i ASIX2 en coneguessin l’organització, les instal·lacions i les àrees tecnològiques
en les quals treballen.
Everis és una de les companyies líders en el sector
de la consultoria tecnològica i per als alumnes va
ser una bona oportunitat tenir-hi aquesta presa de
contacte i descobrir algunes de les oportunitats
professionals que se’ls obren com a futurs titulats
en Graus Superiors d’Informàtica.
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ACTIVITATS PRÀCTIQUES A ESCOLES
Al llarg del curs les alumnes de TEI han realitzat diferents activitats pràctiques en escoles de
Granollers i Les Franqueses. En aquestes activitats les alumnes fan un treball previ de pensar
i preparar una activitat lúdica per treballar un aspecte en concret i, posteriorment es posen
les activitats en pràctica amb els infants d’alguna escola. Aquest curs hem col·laborat amb
l’Escola JARDÍ (English Day), el CEIP Guerau de Liost (setmana de Sant Jordi) I Escola
Anna Maria Mogas. L’experiència és molt gratificant i motivadora per les alumnes, perquè
estan en contacte amb infants, que és el que a elles els hi agrada realment i, perquè així
veuen si les activitats que preparen es poden duu a terme amb els infants. Volem agrair a
totes aquestes escoles la seva col·laboració. Moltes gràcies a tots!
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ONCE UPON A TIME
Dintre de l'assignatura d'anglès un grup d'alumnes de TEI2 han realitzat una presentació
PowerPoint recopilant fotografies de moltes de les activitats que han realitzat dintre i fora
de l'escola conjuntament. Ha quedat genial i serà un molt bon record per tots.
Moltes gràcies noies!
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ACTIVITATS AL PARC DE TEI1
Al llarg del curs, en el mòdul del “Joc infantil i la seva metodologia” les alumnes de TEI1
han estudiat la importància que té el joc en el desenvolupament infantil. Hem estudiat
diferents tipus de jocs i quines capacitats dels infants es poden potenciar i desenvolupar
amb cadascun. Alguns dels jocs que hem estudiat han estat els jocs tradicionals,
multiculturals, cooperatius, les joguines primàries,...Per fer una mica de memòria i
recopilació de jocs hem anat al parc a jugar amb joguines primàries (cordes, bales,...) i a jocs
tradicionals, multiculturals,... Han estat experiències molt positives, hem fet memòria i ens
ho hem passat molt bé!
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PRESENTACIÓ PROJECTES CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Dos projectes del CFGS d’Administració i Finances es van presentar el passat dimecres 1 de
Juny.
El primer, Insane Paintball una empresa especialitzada en activitats de paintball, airsoft i
venda d’articles en botiga física, aquest projecte el van realitzar els alumnes, José Antonio
Gómez, Roger Isidro, Patricia Pérez i Jordi Villalmanzo.
El segon va ser Biolife-Soap, un projecte sobre la producció i distribució de sabons naturals
i artesanals per cosmètica i drogueria exposat per Miriam Anfrons, Anna Sastre i Fernando
Septién.
Els projectes van ser defensats davant d’un tribunal que aquest any ha tingut la col·laboració
de professionals externs al centre com Jesús Geli, soci fundador de Boil Fernández
Advocats, Jordi Vila de l’empresa Oxidis i Loli Ruiz responsable d’atenció al client del Banc
de Sabadell.
Cal felicitar la dedicació i esforç de tots ells. Enhorabona a tots/es!
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PRESENTACIÓ MÒDUL SÍNTESI FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
El Mòdul de Síntesi es fa al llarg del 2n curs i es basa en que nosaltres, els alumnes, puguem
resumir tots els coneixements adquirits al llarg del curs a través d’unes activitats el més
similars possible al treball que haurem de desenvolupar professionalment en un futur.
La simulació està dividida en 6 apartats:
-

Dispensació de medicaments

-

Teràpies alternatives i anglès

-

Dispensació de Parafarmàcia

-

Projecte educatiu

-

Primers auxilis

-

Anàlisis clíniques i Formulació Magistral

-

FOL, Empresa i iniciativa emprenedora. Disposició de medicaments

Finalment, hem fet unes reunions per dissenyar i preparar la nostra exposició amb la
supervisió i l’ajuda dels nostres professors.
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El dia 3 de juny a les 8’30 h del matí hem fet l’exposició final del mòdul davant dels pares i
d’un tribunal format per la Direcció i els professors del cicle. Ens ha sortit molt bé i els
pares han quedat molt contents de tot el què hem après en aquests dos cursos. Ara,
seguirem estudiant o treballant en el món de la sanitat.
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GA2: PRESENTACIÓ del MÒDUL DE SÍNTESI
El dia 30 de maig, els alumnes de Gestió Administrativa de 2n. curs, van exposar, amb èxit,
el seu mòdul de Síntesi, titulat: "GESTIÓ D'UNA EMPRESA COMERCIAL", que
desenvolupa una simulació del dia a dia d'una empresa comercial dedicada a la venda de
telefonia mòbil.
Els grups es varen repartir les tasques corresponents als diferents departaments de tres
empreses simulades que ells mateixos van crear. La presentació va ser tot un èxit:
professionalitat, bona imatge, bona preparació, material audiovisual, presentacions en
anglès... fins i tot vam gaudir d'un vídeo de tomes falses!
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TEI2: PROJECTES DE FINAL DE CICLE - PRESENTACIONS
El 2 de juny, les/els alumnas/es del cicle d’Educació Infantil de 2n. curs, van exposar els
seus projectes de final de cicle. Aquest any, diversos grups han posat el focus en els aspectes
de la creativitat i els treballs manuals aplicats a l’educació dels infants. També hi han
destacat aspectes innovadors, com l’aplicació de les noves tecnologies a aspectes concrets de
la gestió de la classe i la relació amb els pares, i, per descomptat, l’anglès com proposta
estrella. Tot amb propostes originals i ben estimulants!
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DAM2: PROJECTES DE FINAL DE CICLE – PRESENTACIONS
El 31 de maig, els alumnes del cicle Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma de
2n. curs, van exposar els seus projectes de final de cicle. Els projectes han integrat diverses
tecnologies, i han estat un repte pels alumnes, que han hagut de fer recerca i adaptar-se a les
exigències de portar endavant un projecte, que han aconseguit de forma brillant. A més, els
projectes han estat innovadors i atrevits: des de la utilització d’algorismes intel•ligència
artificial en una calculadora d’alt rendiment, passant per la gestió innovadora d’una
comunitat virtual d’afeccionats a la cuina passant per la seva nevera i el seu rebost, un
vídeojoc totalment “self-made”, i acabant amb el redisseny del tradicional xat amb una nova
i revolucionària tecnologia com són els WebSockets.
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ASIX: PROJECTES DE FINAL DE CICLE - PRESENTACIONS
Com cada any, la jornada de presentació dels projectes d’ASIX ha estat molt especial ,
envoltada de nervis però, sobretot, d’il•lusió. El tribunal el formaven la Directora Mercè
Comas, els professors del cicle i en Christian Soronellas un dels nostres exalumnes amb qui
sempre és un gran plaer poder comptar i a qui agraïm la seva participació i quecomparteixi
amb nosaltres els seus destacats coneixements.
Els projectes s’han basat en la integració de dispositius Arduino amb plataformes Android i
Web. Des d’una cabina de tipus fotomaton a un hort urbà intel•ligent fins a un sistema
geolocalitzador d’objectes i un cotxe robotitzat conduït amb gamepad de Playstation i amb
visió de realitat virtual. Tots els grups de projecte han treballat molt intensament durant les
quatre setmanes d’aquest mòdul i els resultats aconseguits han estat brillants!!
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SMX2: PRESENTACIÓ DEL MÒDUL DE SÍNTESI
La tarda del 30 de maig, els alumnes de Sistemes Microinformàtics i Xarxes de 2n. curs, van
exposar, amb gran professionalitat, els seus projectes del mòdul de Síntesi.
Les presentacions van ser d’un nivell alt: tant l’ambició dels projectes com la qualitat de les
exposicions ens parlen d’una promoció d’excel•lents futurs professionals. Una fantàstica
manera de començar en el món laboral!
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FELIÇ ESTIU
A TOTS I TOTES!
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