
En els darrers anys s'ha detectat un decreixement del nombre de matrícules universitàries a

les carreres TIC; sens dubte una xacra important en un moment en el qual aquest sector s'està

perfilant com el nostre present i el nostre futur econòmic i social. 

Conscients d'aquest fet, l’Associació Educativa ITSCOOL, per l'impuls  de les vocacions d’Enginyeria i

Tecnologies de la Informació (TIC) en els  alumnes de Primària  i  Secundària, organitza aquesta

Jornada, amb la col·laboració de l'Obra Social de La Caixa, Sigma, AECOC, Telapolis.net, HP, Proyecto
Universidad Empresa (pue),  Lenovo, els estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC,

l'Escola Politècnica Superior de la Univeristat de Lleida, l'Escola d'Enginyeria de la UAB, Tecnonews i

SingularNet, per:

GENERACIONS DE FUTUR
PER A LES TIC

Presentació
                       
                       
                    

#futurTIC

conèixer les darreres dades de l'evolució deles estudis universitaris.

saber la situació del mercat laboral per les TIC.

conèixer les necessitats de les empreses.

sensibilitzar de la necessitat d'estudiants d'aquestes branques.

reflexionar sobre com promoure l'interès per les TIC a primària i secundària. 

PALAU MACAYA  28.06.16  BARCELONA



Programa

www.itscool.cat

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. 

17.30 h. Inauguració. 

       •Jordi Puigneró.Secretari de Governança de les TIC. Generalitat de Catalunya 

       •Carles Martín. President de l’Associació Itscool. 

17.45 h. Taula rodona: Estat del mercat laboral de les TIC: Present i Futur.   

       •Direccció General d’Universitats. Generalitat de Catalunya ( a confirmar) 

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

       •Susanna Canet. Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya - FaPaC

       • Javier Martin Pintanel. Enginyer Informàtic. Impulsor d'ITSCOOL

           Modera: Carles Martín i Badell. 

18.30 h.  Pausa 

19.00 h. Taula rodona: Se’ls rifen?    

       • Alex Fabra. Soci d’Everis  

       • Lenovo 

       • Cristina Estavillo. HP 

       • Nestlé       

           Modera: Eduard Martin Lineros. Degà. Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.     

19.30 h. Taula Rodona: Per què no conquisten les TIC?      

       • Beatriz Cabrero. Alumna de Telecos. UPF 

       • Joel Molins. Campus virtuals i Portals web. Sigma AIE. 

       • Ignasi Barri. UdL

       •  UPC

       •  UAB

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

 20:00h. Debat     

 20:30h. Fí de l’acte 
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