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ACTES
15 de desembre de 2011: I Jornada Anual
Es va inaugurar l’Associació d’exalumnes de l’Escola organitzant un acte en el qual es va comptar amb la presencia estel·lar del ciclista professional
del Team Sky Michael Barry i la seva dona, Deirdre “Dede” Barry, que també va formar part de l’elit d’aquest esport i va obtenir la medalla de plata en
la prova de contrarellotge en els Jocs Olímpics que es van celebrar a Atenes l’any 2004. L’acte, que va ser inaugurat pel director d’EUSES, Francesc
Sánchez, i acomiadat per la directora d’EUSES ALUMNI, Sílvia Roche, va comptar també amb la presencia dels professors Manel Domínguez i Ferran
Ureña els quals van parlar, respectivament, sobre com confeccionar un currículum i respecte l’actitud que s’ha de tenir davant la incorporació al món
laboral.

26 d’abril de 2012: Conferència “Ozonoteràpia, d'una teràpia de guerra a l'evidència científica”
Es va organitzar una conferència a l'Aula Magna adreçada als membres de l’Associació i també als alumnes de Fisioteràpia de l’Escola, l'acte va
comptar amb la presència de la doctora Judit Bassols, que va parlar sobre "Les bases de l'Ozonoteràpia i els seus inicis" i del doctor José Luis Ríos, que
va fer una exposició sobre l'"Aplicació diària i estat actual de l'Ozonoteràpia".

BORSA DE TREBALL
Una de les raons principals a l’hora de la creació d’EUSES Alumni ha estat la borsa de treball.
Des de l’inici fins el 30 de juny hem rebut 36 ofertes de treball, i s’han col·locat 4 membres de l’Associació.

PLA D’AVANTATGES
Els membres de l’Associació tenen avantatges en cursos de formació, conferències i xerrades. Durant el semestre els vam oferir els diferents cursos:
• 20/04/2012 “Jornada de Osteopatía”, organitzat per Distribuciones Prayma
• 20, 21 i 22/04/2012 Curs de “Reequilibrio Miofascial y Sistemico con Agujas”, organitzat per IACES
• 21/04/2012 Xerrada “Compartir Allò Inesperat”, organitzat pel Consorci de Benestar Social – Pla de l’Estany
• 27/04/12 “Jornada sobre Marketing Profesional y Gestión de Centros de Fisioterapia, Podología y Odontología”,
organitzat per IACES
• 25/06/2012 Curs d’”Actualización en Patologia de la Cadera”, organitzat per Barcelona Hip Meeting

VOLUNTARIAT
Un dels serveis que oferim són participar com a voluntaris en esdeveniments esportius: Durant el semestre els vam oferir els voluntariats següents:
• 15/04/2012 XV Cursa de Girona d’Esports Parra
• 29/04/2012 X Marató L’Escala- Sant Martí d’Empúries
• 05 i 06/05/2012 Trailwalker 2012
• 06/05/2012 Trailcapdecreus
• 17/05/2012 Olimpionades
• 26/05/2012 VI Marató de Massatge
• 12 al 18/06/2012 Open Memoria Santi Silvas
•03/06/2012 Tramunrun – Tramunbike
• 03/06/2012 Cursa Solidaria “Corre per al Parkinson”
• 08 al 10/06/2012 Volta a la Cerdanya Ultrafons
•16 i 17/06/2012 Copa d’Europa de Triatló 2012
• 30/06 al 07/07/2012 Transpyr 2012

També ens podreu trobar a

