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ACTES
EUSES Alumni dóna la benvinguda als nous graduats en Fisioteràpia i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
EUSES Alumni dóna la benvinguda a uns 200 nous associats que han finalitzats la seva formació a EUSES. Són 128 graduats en Fisioteràpia i 67
graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, per a l’Escola són la segona promoció. Els actes han tingut lloc en la sala d'actes de la Coma Cros,
però abans els delegats han penjat una placa a l'entrada de l'Escola Universitària de la Salut i de l'Esport.

20 de juny de 2014: Acte de Graduació de la 2a promoció del Grau en Fisioteràpia (2010-2014)

27 de juny de 2014: Acte de Graduació de la 2a promoció del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (2010-2014)

BORSA DE TREBALL
Els nostres associats disposen d’una borsa de treball i durant aquest semestre hem rebut aproximadament 70 ofertes.

PLA D’AVANTATGES
Els membres de l’Associació tenen avantatges en cursos de formació, conferències i xerrades celebrades a EUSES. Durant aquest semestre s’ha ofertat
la següent formació:
•Curs lesions de columna i extremitats inferiors
•Curs MÈTODE MÉZIÈRS
•Taller dissecció cintura escapular
•Taller dissecció MALUC
•Curs d'estiu PILATES
•Curs VESTIBULAR

•Curs MÈTODE HALLIWICK
•II Jornada Fisioteràpia i Autisme
•Jornada de KINESIOTAPING
•Curs d'estiu esport de vent
•Curs lesions d’ESPATLLA
•Jornada bàsquet

I a més s’ha signat conveni amb la cadena Sidorme Hotels, de manera que els membres d'EUSES Alumni gaudiran,
entre altres avantatges, d'un 10% de descompte sobre la tarifa web de la cadena Sidorme, amb hotels a Barcelona,
València, Granada, Albacete i Girona.

VOLUNTARIAT
Un dels serveis que oferim als nostres associats es participar com a voluntaris o tutors en esdeveniments esportius. Durant aquest semestre els
vam oferir els voluntariats següents:
•18/01/2014 Campionat Provincial de Patinatge

•27/04/2014 Cursa Ciutat de Girona

•26/01/2014 Volcanolímits

•27/04/2014 Mataró Run Festival

•26/01/2014 La Pedratosca

•04/05/2014 La Mitja de Tossa

•02/02/2014 Cursa de Rocacorba

•04 al 05/05/2014 International Trail Roses-Cap de Creus

•09/03/2014 Jornada de l’Esport Femení

•11/05/2014 La Mitja Marató del Corte Inglés

•14 al 21/03/2013 MIC2014 Mediterranean International Cup

•11/05/2014 Terra de Remences

•23/03/2014 Montserrat SkyRace

•11/05/2014 BTT Vilablareix

•23/03/2014 I Cursa Escola de Treball

•17/05/2014 Campionat de Catalunya de Ciclisme

•06/04/2014 II Romanic Extrem

•25/05/2014 Cityrun La Salle Girona

•06/04/2014 I Duatló de Girona

•31/05/2014 Jocs Emporium

•11/04/2014 Euraidses

•13 al 15/06/2013 6è Open Memorial Santi Silvas

•12/04/2014 Skymarathon La Molina-Vallter

També ens podreu trobar a

