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Futurs enginyers espodran
formarenhumanitats
L’aliança UPCUOC també preveu sumar dones tecnològiques

CARINA FARRERAS
Barcelona

Ahir els rectors de les universitats
Politècnica de Catalunya (UPC),
FrancescTorres, iOberta deCata
lunya (UOC), JuanAntoni Planell,
van signar una aliança que perme
trà que els estudiants dels seus
campus es puguin formar a l’altre
amb un reconeixement mutu de
matèries. L’acord entre les dues
institucions, que té com a objectiu
facilitar la convalidació de crèdits
d’unamanerasenzilla, aspiraami
llorar les competències humanís
tiques dels futurs enginyers i les
tecnològiques dels estudiants
d’humanitats. “Cal una aproxima
ció multidisciplinària”, ja que les
professions de cultura, art i pensa
ment “hauran d’incorporar tecno
logia, i les de tecnologia, més hu
manitats”, vaapuntarel vicerector
de docència de la UOC, Carles Ci
galés. De fet, el prestigiós Mas
sachusettsInstituteofTechnology
(MIT) ja incorpora als seus plans
d’estudis diversos crèdits dedicats
aètica ipensament.
Per al pròxim curs 20192020

l’aliança es plasma, en concret, en
el nou màster de Filosofia per als
ReptesContemporanis, dirigit per
la filòsofaMarina Garcés, del qual
podran cursar crèdits els estu

diants delmàster d’Enginyeria In
dustrial, i viceversa. I a partir
d’aquí s’obrirannouspontsdedià
leg.“Elsenginyershandesercons
cients de l’impacte que pot tenir la
tecnologia en la societat”, va afir
marTorras.

Els equips rectorals han desta
cat la facilitat amb què van arribar
a l’acord gràcies al fet que les dues
institucions comparteixen l’objec
tiu final i estan constituïdes sobre
unabase tecnològica important.

L’acord interuniversitari també
incloulapromociódel’accésdeles
donesals estudis científics i tecno
lògics. En aquest sentit, la UPC va
explicar que només un 30% dels 7
milions de treballadors que fan la
sevaactivitaten lesTICsóndones.
“Aquest serà el primer sector
d’ocupació del futur, i no ens po
dem permetre no tenir la meitat
del talent de la població”, va indi
car el rector. Actualment una de
cada deu estudiants de tecnologia
és dona.Aquest programa, que co
mença amb un vídeo que mira de
visibilitzar els prejudicis, pot su
posarunfortsuporta lavocaciófe
meninade les steam (ciències, tec
nologia, enginyeria, art i matemà
tiques), atès que dos terços dels
informàtics de Catalunya es for
menenaquestsdoscampus. “Hem
d’invocar l’impacte social que te
nen les tecnologies per atreure ta
lent femení”, vaexplicarPlanell.
Finalment, les dues institucions

llançaran la tardor que ve el premi
Gabriel Ferraté, nomde l’exrector
delesduesinstitucions,queahirva
anar a la presentació amb les dues
insígnies a la solapa. Alumnes, do
cents i administratius tindran el
reptedecrear tecnologiaper com
batre la “solitud emocional”. Fer
raté ha llegat 6.000 llibres de poe
siaa labibliotecade laUPC.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Enginyeria industrial aTerrassa

Lesmatriculacions
escolars desafien
el programaEsfera
C.F. Barcelona

El programa informàtic Esfe
ra, que les últimes setmanes
s’ha col∙lapsat per la introduc
ció de notes dels centres esco
lars i quehaobligat els docents
a treballar de valent, és el ma
teix que ara ha de servir per a
la matriculació de nous alum
nes als centres.
Els sindicats alerten que en

cara no han solucionat del tot
els problemes amb els butlle

tins de les notes. En alguns
centres s’està citant les famíli
es per a la setmana que ve per
lliurarlos les qualificacions
dels seus fills.
L’absència de butlletí també

podria endarrerir les matricu
lacionsdels nous alumnesper
què és necessari per ferla
efectiva. Tot plegat passa al fi
nal del curs escolar i al comen
çament de les vacances per a
moltes famílies.

El Departament d’Educació
creu que es podrà matricular
amb normalitat ja que s’ha
aconseguit que el programa,
que no s’ha arreglat de base,
funcioni amb normalitat. La
companyia Ittèria també res
pon que les notes s’han pogut
introduir a la plataforma, que
està gairebé al 100%, a falta de
les notes de l’avaluació extra
ordinària (el resultat de les re
cuperacions) .
De totes maneres, tant As

pepc.sps (el Sindicat de Pro
fessors de Secundària) com
CC.OO. adverteixen que con
tinuen els problemes i que al
guns centres han demanat als
docents que estiguin disponi
bles la setmana que ve per po
der lliurar els butlletins a les
famílies. Això afecta especial
ment els instituts de secundà
ria, on aquestamateixa setma
na hi ha hagut notificacions
com aquesta: “Per qüestions
tècniques no podem lliurar les
notes tal com teníem previst
demà, divendres (per avui), i
ho faremdilluns, 1 de juliol”. O
bé “La incidència generalitza
da a Esfera continua vigent i
ens dificulta el lliurament dels
butlletins amb les qualifica
cions de les avaluacions ordi
nàries i extraordinàries. Ja els
avisarem”, se’ls diu.c

Les famílies que
encara no tenen
les notes no poden
matricular els seus
fills en centres nous
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