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Alumnes de La Salle de Mollerussa fan
pràctiques al Magical Media de Gardeny
• Els estudiants utilitzaran els equipaments, el plató 4 i la sala de realització del complex
da, Àngel Ros, i el director general de
La Salle Catalunya, Josep Guiteras.
Una quarantena d’estudiants dels
cicles formatius de grau superior de
Sistemes de Telecomunicacions i Informàtica i d’alumnes de l’assignatura

Els escolars poden dur
a terme els exercicis
obligatoris al centre
L’alcalde i el director general de La Salle. © H.S.

Els alumnes de grau superior del
centre La Salle Mollerussa utilitzaran
els equipaments, el plató 4 i la sala de
realització del Magical Media per a les
classes pràctiques, després de l’acord
de col•laboració signat pel vicepresident del Parc Científic i alcalde de Llei-

de Cultura Audiovisual de segon curs
de batxillerat hi desenvoluparan les
pràctiques durant 28 hores lectives.
L’acord també inclou que els alumnes
puguin fer les pràctiques obligatòries
en el complex multimèdia.
El paer en cap va destacar la funció
ocupacional i educativa que ha de

tenir el Magical i, també, la tradició
formativa de La Salle en l’àmbit de
les tecnologies de la comunicació.
Guiteras va elogiar els equips tècnics
d’aquest centre, dels més avançats
del mercat, i la millora qualitativa que
s’obre als seus alumnes.
Des del Magical es va subrallar la
importància de disposar d’una borsa
de treball amb l’alumnat de diferents
centres que hi fan pràctiques o dels
cursos específics que s’hi han fet, per
posar aquests joves professionals a
disposició de les productores que hi
treballaran.
D’altra banda, Àngel Ros va recordar
que a primers del 2012 es va signar un
conveni per impartir conjuntament
amb la UdL un Màster en Direcció
d’Empreses Executives MBA. •••

Superdotats de Mensa assessoren els
emprenedors del Parc Científic de Lleida
des de perspectives diferenciades o
especialment creatives que puguin
fer els productes o els serveis més
competitius.

Els emprenedors del Parc Científic
i Tecnològic Agroalimentari de Lleida podran rebre l’assessorament de
l’organització de superdotats Mensa
España per desenvolupar projectes
d’innovació tecnològica.
Per mitjà d’aquesta experiència pilot, que es va iniciar al mes d’octubre
del 2012, un grup de deu superdotats de l’entitat col•laboren amb el
Parc oferint el seu servei de manera
gratuïta.
Els emprenedors interessats i el
col-lectiu de superdotats han format
un grup en el qual aporten idees i
solucions originals que poden contribuir que les empreses millorin la
seva competitivitat i potenciïn noves
línies de negoci. L’assessorament no
inclou la viabilitat empresarial del
projecte, ja que aquest aspecte vin-
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Membres de Mensa al Parc Científic. © P. C.

culat amb la gestió s’aporta des del
Parc.
Es tracta d’aprofitar l’alt nivell de
formació tecnològica que tenen
alguns dels socis de l’organització
Mensa per assistir els emprenedors
sobre determinats productes i serveis que tinguin pensat promoure.
A més, s’ofereix als emprenedors la
possibilitat d’abordar temes o reptes

Suport per desenvolupar
diferents projectes
d’innovació tecnològica
A més dels aspectes tecnològics, el
col•lectiu de Mensa –amb 30 socis a Lleida i 100.000 als cinc continents– implicat en aquesta experiència també pot
provar jocs d’intel•ligència i d’estratègia
abans que siguin comercialitzats per
altres empreses, una pràctica més desenvolupada als Estats Units.
El servei d’assessorament no suposa cap cost als emprenedors, encara
que això podria derivar en un contracte si es considera oportú. •••

