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QUÈ ÉS 

EL CTECNO?

El Cercle Tecnològic de Catalunya és una Fundació privada sense ànim de lucre 

oberta a les persones, empreses i professionals de les TIC, per crear opinió, 

generar debat i promoure polítiques tecnològiques. 
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OE1: 

SER REFERENT, DINAMITZADOR I PUNT DE TROBADA DEL 

SECTOR TIC

OE2:

SER UN ACTOR DECISSIU I INFLUENT SOBRE L’AGENDA 

DELS ACTORS CLAU (PÚBLICS I PRIVATS) DEL SECTOR TIC 

I LA DIGITALITZACIÓ

OE3:

GENERAR DEBAT, ANÀLISI  I DIFUSIÓ DE L’ESTAT ACTUAL I 

REPTES DE FUTUR DE LA SOCIETAT DIGITAL

OE4:

INCENTIVAR I DESENVOLUPAR TALENT DIGITAL

OE5:

APROPAR LA TECNOLOGIA AL TERCER SECTOR



TALENT

La presentació de la Taula de Talent Digital de Catalunya s’emmarca com una activitat dins de la European

Vocational Skills Week.

La segona Setmana Europea de Competències Vocacionals te lloc del 20 al 24 de novembre de 2017. Durant aquesta

setmana es recullen iniciatives i activitats que tracten de millorar l'atractiu i la imatge de l'educació i la formació

professional. Aquesta iniciativa vol mostrar l'excel·lència i la qualitat i augmentar la consciència de l'ampli ventall

d'oportunitats.



Qui forma part del CTecno



TAULA DE TALENT DIGITAL 

A CATALUNYA



Toni Sánchez

Coordinador Taula de Talent Digital - CTecno



ANTECEDENTS DIAGNOSI
Existeix una problemàtica, analitzada en diversos estudis nacionals i internacionals, que identifica un clar desequilibri entre

la demanda laboral de persones qualificades en els camps de la ciència i la tecnologia respecte als titulats en aquests

àmbits, i molt particularment en el cas de les dones.

Si es manté l’actual tendència, difícilment es podran cobrir els nous llocs de treball en l’àmbit TIC que, segons totes les

previsions, caldrà crear en els propers anys.

CONTEXT

La Taula s'emmarca dins dos grans programes / eixos:

a) STEMcat: foment de les vocacions a llarg termini

El Govern ha aprovat la creació del grup de treball inter-departamental que ha d’elaborar el Pla STEMcat d’impuls de les 

vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques per promoure un augment en l’interès per aquests 

estudis. L’acord estableix que el grup de treball STEMcat ha d’elaborar el pla amb l’objectiu que aquest es pugui desplegar a 

les aules de Catalunya.

Aquest acord s’emmarca dins l’estratègia SmartCAT del Govern català, que s’ha reimpulsat recentment amb la inclusió de 

quatre nous àmbits d’actuació prioritaris entre els quals destaca la posada en marxa d’un programa per promoure les 

vocacions tecnològiques entre els joves, especialment entre les noies.

b) Digitals skills and job coalition: Programa de la CE orientat a garantir que totes les persones adquireixin les habilitats

digitals que necessiten per a seguir sent productives i ocupables.

El CTecno ja ha estat reconegut com l’entitat de coordina la coalició catalana del Digital skills and job coalition.



L’OBJECTIU

Els objectius fonamentals d’aquest projecte són:

1r/ Identificar i mapejar el conjunt d’iniciatives existents a Catalunya a favor del foment de les

vocacions tecnològiques entre els joves i de formació i capacitació de personal en

competències digitals

2n/ Identificar els actors claus –sobretot empresa d’oferta- que juguen un paper a favor del

foment de les vocacions tecnològiques

3r/ Crear un taula de treball encarregada de:

_ Analitzar les iniciatives existents

_ Identificar les iniciatives amb major impacte (“iniciatives estrella”)

_ Analitzar una possible extrapolació i desenvolupament a un col·lectiu més gran

_ Proposar noves mesures que complementin les existents

_ Alinear el sector demanda cap a les “iniciatives estrella”

_ Generar un espai de debat entre empreses de l’oferta sobre vocacions i talent

4t/ Desenvolupar un projecte d’implementació de les “iniciatives estrella” que el grup de treball

hagi identificat

OBJECTIU PROPOSTA



FASE 1: RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I MAPEIG

FASE 2: CREACIÓ TAULA DE TREBALL

FASE 3: INTERCANVI D’INICIATIVES EXISTENTS (STEM + DIGITAL SKILLS)

FASE 4: IDENTIFICACIÓ “INICIATIVES ESTRELLA”

FASE 5: DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE D’IMPLEMENTACIÓ DE LES

“INICITIAVES ESTRELLA”

ROAD MAP



FASE 1: RECOLLIDA INFORMACIÓ

Fase inicial del projecte que consisteix en la recollida d’informació i anàlisi de les

pràctiques que s’estan duent a terme tant a nivell nacional com internacional.

Reconeixement de pràctiques que afronten el repte d’augmentar el volum de

vocacions tecnològiques i de formació i capacitació de personal mitjançant la

identificació i el mapeig del conjunt d’iniciatives que ja s’estan portant a terme arreu

de Catalunya.

Responsable: Generalitat de Catalunya i el CTecno

FASE 2: CREACIÓ DE LA TAULA DE TREBALL

El projecte comença amb la generació d’un grup de treball que és el responsable de

detectar les iniciatives existents i proposar-ne i generar-ne de noves.

Responsable: CTecno

ROAD MAP



FASE 3: INTERCANVI D’INICIATIVES EXISTENTS (STEM + DIGITAL SKILLS)

Posada en comú i debat crític de les iniciatives prèviament diagnosticades. Els

membres de la taula de treball discutiran entorn les activitats mapejades o

proposades per la pròpia taula.

Responsable: CTecno

FASE 4: IDENTIFICACIÓ “INICIATIVES ESTRELLA”

Els membres de la taula seleccionarà un conjunt d’iniciatives existents per acabar

identificant aquelles que tinguin un major impacte i puguin ser fàcilment

replicables.

Responsable: CTecno

ROAD MAP



FASE 5: DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE D’IMPLEMENTACIÓ DE LES

“INICITIAVES ESTRELLA”

En aquesta fase es desenvolupa un projecte d’implementació o pla d’actuació per

cadascuna de les iniciatives seleccionades com a “estrella”. Aquest pla inclourà

totes les fases del projecte per estendre les iniciatives al major volum de

beneficiaris possibles. Aquesta fase no inclou la implementació ni la seva

execució.

Responsable: CTecno

ROAD MAP



CALENDARI

Taula de talent digital Oct-17 Nov-17 Des-17 Gen-18 Feb-18

Recollida d’informació

Creació de la taula

Intercanvi d’iniciatives

Identificació iniciatives estrella

Definició Pla d’Acció

CALENDARI



EXEMPLES D’INICIATIVES EXISTENTS 

ENTRE LES EMPRESES SÒCIES DEL CTECNO

EXEMPLES



EXEMPLES

Hackaton

 Maig 2017

Desenvolupament d’una aplicació per a persones amb mobilitat

reduïda, recruiting i presentació de beques de perfil Junior.

Fòrum Nacional de Persones amb Discapacitat

 Juny 2017

Avanade Women Ambassador

Les dones que estan en procés de selecció tenen un contacte amb

el recruiter i amb una responsable, dona, de la companyia que li

ajuda a resoldre dubtes. Si la dona finalment s’incorpora a

l’empresa, la seva “ambaixadora” li dóna la benvinguda via correu

electrònic.

Campanya personalitzada a INFOJOBS

Campanya actualment en curs que es focalitza en les dades de les

dones candidates.

Fòrum d’empreses de l’Escola Enginyeria de Terrasa, a la UPC.

 Febrer i març 2016

Presentació de l’empresa i de les beques que ofereix

Job Shadow day

 Novembre 2016

 Alumnes d’escola d’Educació primària

Una jornada per conèixer les dones que treballen a la

companyia i apropar a les nenes la tecnologia.

El matí de la Enginyeria

 Febrer 2017

Presentació de la companyia i de les beques

XI Fòrum d’empreses by ESEIAAT-UPC

 Març 2017

Presentació de la companyia i de les beques

Fòrum Aerotelecom de Barcelona/UPC

 Abril 2017

Presentació de la companyia i de les beques



EXEMPLES

Visites d’estudiants d’escoles i instituts

 Curs escolar

 Alumnes de primària i ESO

El centre de processament de dades NEXICA rep de forma regular a escoles i instituts

per realitzar demostracions de la feina i tasques que es desenvolupen.



EXEMPLES

Patrocini dels BigData Talent Awards
 Juny – octubre 2017
 Estudiants màster, postgrau o doctorands
Aquests premis que tenen per objectiu reconèixer les tesis doctorals i projectes de final de màster o postgrau relacionats 
en Big Data i Data Analytics amb més impacte socioeconòmic i amb la més gran innovació tecnològica.El Big Data Talent 
Awards està organitzat pel Centre d’Excel·lència en Big Data de Barcelona amb el patrocini de Oracle. Aquests premis 
s’entreguen al finalitzar el BigData Congress, davant d’empreses, universitats, institucions i assistents al congres.

Visita d’oficines Oracle 
 Anual (pendent de programar)
 Estudiants de 4t d’ESO i 1r Batxillerat
Aquesta iniciativa proposa fer una xerrada explicant que és Oracle, i després durant mig dia els estudiants comparteixen 
una jornada de treball amb empleats.

Oracle Academy
El programa gratuït d'Oracle Academy proporciona recursos didàctics desenvolupats per experts, i tecnologies de primer 
nivell mundial a la indústria per a estudiants i educadors, a més de programes d'estudis acadèmics integrals en ciències de 
la computació i recursos didàctics per a les escoles d'educació mitjana, superior, instituts tècnics/vocacionals, i universitats
amb programades de dos i quatre anys.

Oracle4Girls
 2 de desembre del 2017
 Noies entre 4 i 16 anys
Juntament amb UPF, és una jornada de foment de la tecnologia entre les noies. Es realitzaran tallers durant el matí per un 
total de 80 noies (entre 4 i 16 anys).



EXEMPLES

Mak3rs by Ricoh

 Anual 2017
 Programes d’apadrinament de centres educatius. Col·laboració universitat-empresa-escola
Projecte de col·laboració de Ricoh amb la ONG Ayuda en Acción basat en la innovació educativa per apropar la
tecnologia mitjançant l’ensenyament de la programació i la impressió 3D, per trencar la barrera digital, posant
èmfasi en l’educació amb valors i l’enfoc de gènere. D’aquesta manera, a Ricoh han apropat els més innovadors
equipaments d’impressió 3D a centres educatius. Així neix el projecte Mak3rs by Ricoh, que contempla la
donació d’una impressora 3D a cada escola, així com el material necessari per a que puguin treballar a la classe.
A més, es capacita als docents per part de l’equip de voluntaris corporatius de Ricoh de cara a aconseguir que
els joves en risc de pobresa i exclusió social aprenguin a interactuar amb la tecnologia.



TORN OBERT DE PREGUNTES





Localització:

Carrer Pallars 179, 1a 

planta 

08005 Barcelona

Contacte:

93 300 80 38 

ctecno@ctecno.net

www.ctecno.cat              

@CTecno
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