NOTA DE PREMSA

EXPERTS EN TIC, DIRECTIUS I JOVES ANALITZEN L'ESTAT I EL
FUTUR DE LA FORMACIÓ TIC
GENERACIONS DE FUTUR PER A LES TIC _ Palau Macaya, 28 de juny

Barcelona, 29 de juny de 2016 _ L’Associació Educativa Itscool que promou les
vocacions en Tecnologies de la Informació i la Comunicació a primària i secundària,
va reunir ahir al Palau Macaya, a experts en TIC, empresaris del sector i joves amb
formació TIC per a reflexionar sobre els beneficis dels estudis de Tecnologies de la
Informació i	
  el futur professional, en el marc de la Jornada “Generacions de Futur
per a les TIC”. L'esdeveniment, organitzat en tres taules rodones de debat, va oferir
una visió transversal del sector tant a les empreses, com a les universitats, com a
l'àmbit públic i a les escoles.
“Generacions de Futur per a les TIC” va
ser inaugurat per Jordi Puigneró,
Secretari
de
Governança
de
Telecomunicacions i Societat de la
Informació de la Generalitat de
Catalunya. El secretari va afirmar que "si
els sectors emergents no generen
professionals, Catalunya tindrà atur". De
la mateixa manera, va recalcar que "és
del tot imprescindible comptar amb el
talent femení a les TIC ".
"és del tot imprescindible comptar amb el talent femení a les TIC "_ Jordi Puigneró
En la primera de les taules rodones es va debatre sobre el present i el futur del
mercat laboral de les TIC. Josep Pallarès, Director General d'Universitats, va
assegurar que la formació en TIC proporciona als alumnes "la capacitat d’adaptarse als canvis que es produeixen en les empreses". A més va fer una anàlisis
preocupant d'un sector on "la demanda de professionals ha augmentat però els
matriculats en carreres TIC han baixat". Per la seva banda Martí Casadesús,
Director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va
afegir un altre punt per a la reflexió: "el 70% dels enginyers TIC no tornaria a
estudiar la mateixa carrera". Tal com més tard va apuntar Javier Martí Pintanel,
Enginyer Informàtic i impulsor d’ITSCOOL, en molts casos la falta d’estudiants, es
veu pal·liada per altres matriculats que ho fan per vocació tardana.

Com a representant dels pares i mares “Generacions de Futur per a les TIC” va
comptar amb la presència de
Susanna Canet, membre de la
Federació de Pares i Mares
d'Alumnes de Catalunya. Canet va
incidir en la importància de la
formació TIC a les escoles i fora
d'aquestes en l'educació primària i
secundària però va alertar sobre el
fet que moltes famílies no tenen
recursos per poder portar als seus
fills a activitats extraescolars TIC.
La segona taula rodona va comptar amb la
presència de directius de diferents tipologies
d'empresa, sota el nom de Se'ls rifen? Entre
ells coincidien en el fet de la necessitat
d'incorporar bons professionals TIC a les
empreses i en la dificultat d'atreure talent
abans que marxi de Catalunya.
Àlex Fabra, soci d'Everis, recalcà el fet que "a
Catalunya hi ha un bon mercat laboral TIC,
que a més és molt dinàmic". En el mateix
sentit s'inscrigueren les paraules de David
Deprez de la start-up Worlsensing: "en
Barcelona hay un ecosistema de empresas
que atrae a los ingenieros TIC de todo el
mundo".
"en Barcelona hay un ecosistema de empresas que atrae a los ingenieros TIC de
todo el mundo"_ David Deprez- Worldsensing
Per la seva banda, Ricard Leal, gerent de sector públic d’Altran, va afegir que
actualment "Portugal i Romania estan formant molt bons professionals del sector
TIC, convertint-se en verdadera competència per a Catalunya". Així mateix Roberto
Sarasa de Hewlett-Packard considerà que "no sólo se trata de captar talento,
también hay que conseguir retenerlo".
A la darrera de les tres taules rodones van participar joves formats o en formació en
el sector TIC i rebia el nom de Per què no conquisten les TIC? Moderada per Lluís
Marquina, Director i presentador del programa de televisió Generació Digital TV3,
d’una forma amena, Beatriz C. Daniel, Joel Molins, Ignasi Barri, Albert Gil i Marc
Surís van analitzar des d'una perspectiva jove i dinàmica els motius pels quals
consideren les TIC no criden als futurs estudiants universitaris i per què tampoc hi ha
dones en aquest tipus de carreres.

Segons ells, aquest fenomen té a veure amb una visió plena d'estereotips sobre els
que es dediquen a aquesta
professió: "molta gent ens veu
com uns frikis però ja veieu que
no ho som". Pel que fa a la
problemàtica de la manca de
dones en les TIC, la qüestió per
ells és que, des de ben petits, els
pares i mares eduquen a les filles
perquè
prefereixin
altres
professions
habitualment
vinculades al món femení com la
medicina o les carreres de lletres.
"molta gent ens veu com uns frikis però ja veieu que no ho som"
Organitzat amb el suport de:

L’acte va ser retransmès via streaming, podeu trobar la versió íntegra en el següent
enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=2MfoZUj2WT8&feature=youtu.be

Si voleu més informació podeu contactar-nos a través de la següent direcció de
correu
electrònic:
comunica@itscool.cat
o
visitar
la
nostra
web:
http://www.itscool.cat/

