
La II Jornada Itscool, Generacions de Futur per les TIC, eines pels mestres, pretén donar a conèixer algunes 
eines i recursos existents que puguin ajudar a promoure vocacions tecnològiques en els alumnes de 
Primària i Secundària. 

L’Associació Educativa Itscool,  amb el suport  de la Generalitat de Catalunya, escoles universitàries, 
universitats, col·legis professionals i la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya 
promou  el coneixement i l’acostament als estudis dels àmbits de les Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació entre els alumnes de Primària i Secundària.  

GENERACIONS DE FUTUR PER A 
LES TIC, EINES PELS MESTRES 

Presentació     
                          
                          
            

#futurTIC

PALAU MACAYA - 26.04.17 - BARCELONA

II JORNADA

Amb el suport de

http://www.sigmaaie.org/ca
http://www.tecnonews.info/
http://www.singularnet.biz/
https://www.obrasociallacaixa.org/ca/web/guest/centros/palau-macaya/programacion/que-hacemos
http://www8.hp.com/es/es/home.html
http://www.gencat.cat/
http://www.everis.com/spain/es-ES/inicio/Paginas/inicio.aspx
http://www.uoc.edu/
http://www.salleurl.edu/
http://www.telapolis.tech/
https://www.aecoc.es/
https://www.iecisa.com/es/index.html
https://www.nexica.com/
http://itic.epsem.upc.edu/
http://www.uab.cat/
http://www.telecos.cat/


www.itscool.cat

15:45 h. Recepció i acreditacions 

16:00 h. Les TIC a la Universitat: L'opció TIC i el grau de satisfacció dels alumnes. 

       • Joan Francesc Córdoba. Direcció General d’Universitats. Generalitat de Catalunya 

       • Martí Casadesús. Director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

        Modera: Carles Martín. President de l'Associació Itscool 

16:30 h. Taula rodona: El sector més sol·licitat?    

       • Marta Muñoz, directora de RRHH a Nexica 

       • Asunción Moreno, membre de la Junta Directiva de Telecos.cat 

       • Stéphane Levesque, CEO de ticjob.es  

        Modera: Ramon Grau. Director Gerent de Sigma AIE. 

17.45 h.  Pausa  

18.00 h. Taula rodona: Les competències digitals a primària i secundària: Les millors  pràctiques a empreses i centres.  

       • Roser Cussó. Departament d’Ensenyament Àrea TAC. mSchools 

       • Mario Yelamos. IECISA. Director Catalunya. División Ingeniería & Analítica. 

       • Joan Cruz. Fundació Telefònica 

       • Marta Monterde. Coordinadora TIC/TAC. Institut Salvador Espriu. Barcelona 

       • Judith Dugó. Professora de Robòtica i Programació d’ESO. Institut Rubió i Ors. Sant Boi de Llobregat. 

       •  Rafa Torres. Coordinador TIC/TAC. Escola La Farigola del Clot. Barcelona. 

       •  Ana Albalat. Professora de Tecnologia  de l'Institut Ernest Lluch. Barcelona. 

       •  Enric Pintó. Professor de Tecnologia i Matemàtiques de l’Escola Virolai. Barcelona. 

   

        Modera: Lluís Marquina. Director i presentador del Generació Digital TV3  

 20:00h. Debat   

    

 20:30h. Fí de l’acte  

#futurTIC
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Per inscriure't, clica aqui!

http://www.itscool.cat/
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
https://www.youtube.com/channel/UC8j17W0edK02oe5Nx8R5bag
http://www.reunalia.com/7087269

