5a. Jornada de tancament de la Xarxa InnovaFP
L'Institut Thos i Codina va participar a la 5a. Jornada de tancament de la Xarxa
InnovaFP, que promou la Transferència de Coneixement entre l'Institut i les
empreses, el dia 31 de maig que es va celebrat a Terrassa al Museu de la
Ciència i la Tècnica.
La jornada va ser conduïda pel Sr. Dani Bernad, coordinador de la xarxa. En la
mateixa el Sr.Oriol Alcoba de EURECAT va fer una conferència sobre la
Innovació a Catalunya. Es van presentar diversos projectes realitzats per
instituts que formen part de la xarxa i l'Institut Thos i Codina, a l'igual que altres
instituts, va exposar un pòster explicatiu amb imatges i text dels tres projectes
InnovaFP realitzats durant el curs escolar 2015-2016.
Els projectes presentats i realitzats són:
(1) Per l'Associació de Venedors de la Plaça de Cuba es va organitzar un
concurs per escoles d'Educació Infantil i Primària de Mataró i una decoració de
l'espai central del mercat per part d'alumnat i professorat del CFGM d'Activitats
Comercials.
(2) Per a la Unió de botiguers de Mataró s'ha fet el buidat de l'enquesta del
Saló Boda per part d'alumnat i professorat del CFGM de Gestió Administrativa.
(3) Per a l'empresa Interneate s'ha col·laborat en el disseny i introducció al
mercat de la plataforma col·laborativa EPINIUM que ofereix opinions imparcials
sobre productes tecnològics de consumidors verificats per part d'alumnat i
professorats dels CFGS's d'Administració i Finances (ADFI) i de
Desenvolupament d'Aplicacions WEB (DAW).
Us mostrem algunes fotos de la jornada:

Els professors del Thos i Codina que participaren en la jornada:

M. Àngels Jubany. Cap de departament de la família de Comerç i Màrqueting
Maribel Mateos. Cap de departament de la família d’Administració i Gestió
Poli Moyano. Cap de seminari de la família d’Informàtica i Comunicacions.

El poster amb els projectes del Thos i Codina:

