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El CEEILleida rep 60 alumnes i
professors en una setmana
Una seixantena d'estudiants i professors d'ensenyament secundari i cicles formatius han
visitat aquesta setmana les instal·lacions del CEEILleida. Emprenedors de les empreses
Blueindic i Repaq han explicat als joves les seva experiència a l'hora de crear la seva
empresa. Així mateix, estudiants i professors, entre els que s'inclouen un grup de docents
de la República Txeca i Lituània, que participen en un intercanvi amb instituts de Lleida, van
visitar les empreses Synergie, Cardionlive, USEIT i INTECH3D.

Cardionlive, present a la fira
d'emprenedoria digital 4YFN, en el
marc del Mobile World Congress
Cardionlive està present aquesta setmana en el 4 Years From Now (4YFN), la fira
d’emprenedoria digital i una plataforma de negoci d’startups, organitzada dins del marc
del Mobile World Congress (MWC), que se celebra aquesta setmana a Barcelona.
Cardionlive presentarà una aplicació que avisa a voluntaris preparats per socórrer
immediatament a persones que necessiten urgentment rebre primers auxilis mentre s'espera
l'arribada dels serveis d'emergències.

INTECH3D exposa en la FIMA
Agrícola 2018 les solucions en
impressió 3D...
INTECH3D va participar la passada setmana en la FIMA Agrícola 2018 de
Saragossa, on ha mostrat les solucions en impressió 3D per a fabricació final i
prototipsper a maquinària agrícola.

L'estand d'INTECH3D a la FIMA Agrícola 2018 de Saragossa

... i aquesta setmana exposa a
Yomo Barcelona, dins del Mobile
Word Congress
INTECH3D també estarà present en un esdeveniment firal emmarcat dins del Mobile
World Congress. Es tracta del Youth Mobile Festival (Yomo), especialment destinat
a joves estudiants i inspirat per a la formació en el món de la ciència, tecnologia i tot
el que envolta les matemàtiques. INTECH3D està present a Yomo amb l'objectiu
d'ajudar als educadors a integrar a les seves aules la impressió 3D. Exposarà la
impressora Premium 3D d'Ultimaker, altament fiables i apreciades pels professionals
de tot el món.

Nearcrumbs, USEIT, IN SITU i
Repaq, en el segon programa
d'Empresaris de Ràdio Lleida
Les empreses IN SITU, Nearcrumbs, RepaQ i USEIT van participar en el segon programa
de l'espai Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena SER el passat 21 de febrer des del
CEEILleida. Els emprenedors van explicar els productes i serveis què ofereixen, així com la
seva història com a empresa i la seva vinculació al CEEILleida. Si algú de vosaltres s'anima
a participar en el tercer programa, previst pel 21 de març, ens ho podeu fer saber enviant un
missatge al correu ceei@ceeilleida.cat

L'aula de formació es va convertir en un estudi de ràdio

