PROGRAMA PROVISIONAL
II Jornada Itscool

Generacions de futur per a les TIC II
Palau Macaya
26 d’abril de 2017
De 16 a 20h

Presentació
El juny del 2016, es va celebrar al Palau Macaya de Barcelona, la I Jornada Generacions de
Futurs per a les TIC, que va reunir diferents representants del món de les TIC: institucions,
empreses i alumnes per a fer una radiografia del sector.
Les principals conclusions, més enllà de la necessitat urgent de comptar amb més professionals
pel sector TIC, van deixar palés que les vocacions han de ser treballades des de l'educació
primària i que els responsables de treballar aquestes vocacions primerenques són per igual
responsabilitat, l'administració pública, els centres educatius i les empreses.
Igualment, cal dir que Catalunya s’ha de convertir-se en una economia de referència en aquest
sector si en un futur proper volem competir amb altres països.
En aquest marc, organitzem la II Jornada Itscool, Generacions de Futur per les TIC, eines
pels mestres, amb l’objectiu de donar un pas més per aprofundir en les eines i recursos
existents en l’àmbit educatiu que puguin ajudar a despertar vocacions tecnològiques en els
alumnes de Primària i Secundària.
L’Associació Educativa Itscool, iniciativa públic – privada, compta 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, i es dedica, des de l’any 2013, a
promoure 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.

-

Objectius
de la
Jornada

-

-

-

Donar a conèixer les eines per ajudar a promoure, en els
alumnes de primària i secundària, les vocacions TIC.
Conèixer la situació actual del potencial professional de
les TIC.
Sensibilitzar de la necessitat de fer crèixer el nombre
d’estudiants d’enginyeria TIC.
Analitzar com promoure l’interès per les ciències /
tecnologia a primària i secundària.

Pares i Mares
Mestres de Primària i Secundària
Administració Pública

A qui
s'adreça?

La Jornada
Programa provisional
15.45 h – Acreditacions i recepció.
16.00 h – Panel: Estat actual de les TIC a la Universitat.
•
•

La tria TIC a la universitat com a primera opció
Sr. Joan Francesc Córdoba - Direcció General d’Universitats. Generalitat de Catalunya
Index de satisfacció estudiants d’enginyeria.
Sr. Martí Casadesus. Director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya

Modera: Sr. 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
Infojobs

Modera: Sr. Ramon Grau – Sigma AIE
17.45h – Pausa-Café
18.00 h – Taula Rodona: Les competències digitals a primària i secundària: Les millors
pràctiques a empreses i centres.
•
•
•
•
•
•

Roser Cussó - MSchool
Mario Yelamos - IECISA
Joan Cruz - Fundació Telefònica
Marta Monterde – Coordinadora TIC/TAC IES Salvador Espriu. Barcelona
Judith Dugó – Institut Rubió i Ors. Sant Boi de Llobregat.
Escola Primària

Modera: Lluis Marquina - Director i presentador del Generació Digital de Televisió de Catalunya
20:00 – Debat
20:30 – Fí de l’acte

S’elaborarà un document final amb les conclusions i resum de la sessió i reflexions dels
participants.

