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Moebio porta el disseny en tecnologia i salut a Barcelona

16.04.2013. Projectes   -   Moebio és una iniciativa innovadora que vol ser el punt de trobada entre la salut, els negocis,
la tecnologia i el disseny. El dia 16 d'abril es va dur a terme la presentació d'aquesta iniciativa i del seu programa
educatiu d-Health a la sala Teatre del CCCB.

L'objectiu de Moebio és impulsar una nova generació d'emprenedors i liders i donar-los les eines i el coneixement per
transformar la societat i resoldre necessitats globals a través de la salut, la tecnologia, el disseny i el business. És una iniciativa
de Biocat, una entitat que coordina i promou la biomedicina i les tecnologies i coordina els actors del sector, des de la recerca
fins el mercat de la biociència i la biotecnologia.
Moebio ofereix un programa educatiu per tal d'entrenar a una nova generació d'emprenedors i professionals que resolguin
necessitats globals i produeixin iniciatives en la salut i la tecnologia. La oferta formativa, anomenada d-Health, té dues
branques: una formació contínua i completa sobre Design Health de 8 mesos, enfocada a estudiants i postgraduats, i cursos
intensius especialitzats de 1-3 dies, enfocats a professionals del sector. Tota la oferta formativa està dirigida a estudiants i
professionals relacionats amb la salut, la biomedicina, la biotecnología, el disseny i el business.
El model educatiu que ofereix Moebio està inspirat en la prestigiosa beca de Biodisseny de la Universitat de Stanford. El procés
d'aprenentatge d-Health segueix cinc fases, i es durà a terme des del setembre de 2013 en tres escenaris principals: l'Hospital
Clínic Barcelona, l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Institut Guttmann. El programa està destinat a formar a l#individu com a part
d'un grup de treball i introduir-lo en escenaris i en situacions reals.
Pots trobat tota la informació sobre Moebio i descarregar el dossier sobre el programa d-Health a la seva pàgina web.

http://www.moebio.org/index.php

