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Homenaxe
á primeira programadora galega,
Ana María Prieto

Nos anos sesenta abriuse camiño
“con valentía e carácter emprendedor”
nunha profesión masculinizada
Con motivo do Día Internacional da Muller, o Colexio celebrou un
acto conmemorativo na Escola Técnica Superior de Enxeñaría da
USC onde se lle fixo entrega a súa familia dunha figura institucional
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) recoñece a transcendencia para
a profesión do labor da primeira programadora
galega, Ana María Prieto López, que faleceu
en xuño de 2018 aos 76 anos de idade.
Con motivo do Día Internacional da Muller,
que se festexou o pasado 8 de marzo, o
CPEIG celebrou un acto conmemorativo na
Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) da
Universidade de Santiago (USC). En nome da
homenaxeada asistiron ao evento o seu viúvo
Antonio García López e a súa filla Clara García
Prieto que recibiron das mans do presidente do
CPEIG, Fernando Suárez, a primeira figura
institucional do Colexio profesional –peza da
marca de cerámica galega Sargadelos–. No
acto participaron tamén o director da ETSE,
Antonio Mosquera; o ex reitor da USC, Juan
Casares Long; o ex director do Centro de
Supercomputación de Galicia (CESGA) e vogal
do CPEIG, Javier García Tobío; e o xornalista
e autor do libro “A historia da informática de
Galicia. Unha cronoloxía” (Andavira Editorial/
CPEIG, 2015), Henrique Neira.

1963. Ana María Prieto López ingresa en Bull. Na imaxe,
establecendo unha conexión informática entre Madrid e París
ante o daquela príncipe Juan Carlos en Madrid, na década dos 60

Segundo o CPEIG, Ana María Prieto López
(Santiago de Compostela, 1942- Becerreá,
2018), foi a primeira programadora galega da
que se tivo constancia. Xa o Colexio recolleu
todo o seu traballo e traxectoria profesional
no libro “A historia da informática de Galicia.
Unha cronoloxía”, publicación coordinada por
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Homenaxe

Homenaxe
Primeiros pasos da muller na programación informática

Fernando Suárez e Javier García Tobío. Extracto
do libro:

(1963) Ana María Prieto López realiza un curso
de informática na firma Bull General Electric en
Madrid, tras o cal é contratada como operadora.
Logo fai un curso de COBOL e convértese na
primeira muller programadora da empresa, e a
primeira galega en programar computadores
da que temos noticia. En 1969 trasládase a
Compostela para traballar como programadora
no centro de cálculo da Caixa de Aforros de
Santiago, tarefa que realiza ata 1973.

Fernando Suárez, presidente: “Nun
presente e futuro dixitais é preciso
normalizar a presenza da muller en
todos os ámbitos da profesión”
Na súa intervención, Fernando Suárez dedicou
unhas emotivas palabras a Ana María Prieto,
unha muller galega que xa nos anos sesenta do
século vinte destacou nunha carreira profesional
dominada por varóns. “Deu un paso adiante en prol
da igualdade, e a pesar das dificultades, conseguiu
abrirse camiño con valentía e carácter emprendedor
nunha profesión masculinizada, compaxinándoa
ademais coa súa vida familiar” –sinalou–.
Neste punto, o presidente insistiu na necesidade
actual de incorporar mulleres á carreira profesional
de Enxeñaría en Informática, que aínda presenta
unhas cifras moi baixas do 12-13% de matriculación
nos primeiros cursos da titulación universitaria.
“Nun presente e futuro dixitais é preciso normalizar
a presenza da muller en todos os ámbitos da
profesión, potenciando a representación feminina
na Enxeñaría en Informática e noutras disciplinas
técnicas” –asegurou–.
O CPEIG promociona e recoñece traxectorias
femininas, como por exemplo coa entrega do
premio Ada Byron a mulleres enxeñeiras en
informática no seu evento anual da Noite da
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Ana María Prieto López, filla dun banqueiro e
poeta e dunha gran nai dedicada a súa familia,
nace en Santiago de Compostela no seo dunha
familia numerosa que se traslada a Madrid. Aí
vive no Madrid do retiro os xogos da nenez, a
presenza dos serenos e dos madrileños tocando
nas rúas o organillo ou dos cantes sonando das
voces das veciñas polas fiestras. Foi unha gran
lectora e sempre destacou por ter un corazón
valente e máis libre do que parecía.
Ana María Prieto López nunha demostración de Bull

Enxeñaría en Informática de Galicia; achega
a públicos de todas as idades a relevancia do
mundo dixital; e procura destruír mitos irracionais
e aproximar a materia de estudio como un
obxecto abordable e comprensible.
E relacionando a forma de man da peza de
cerámica de Sargadelos, Fernando Suárez
explicou que a figura representa unha man
cibernética que reflicte claramente o poder que
a informática exerce actualmente e que inflúe no
devir da sociedade.
Moi agradecida por este xesto de homenaxe,
Clara García Prieto describiu a súa nai como
unha muller “humilde” que nunca lle deu a
importancia que tiña ao seu traballo nin ao que
logrou profesionalmente. “Programar foi a súa
vida, e con 20 anos abandonou unha carreira
tradicional como a de Farmacia para demostrar
o seu amor polas matemáticas” –manifestou,
aínda que desta historia e dos seus logros
confesou que tiveron conta non fai moitos anos.
Antonio Mosquera precisou que a Enxeñaría
en Informática segue a ser unha profesión moi
masculinizada, situación aínda máis acusada
neste últimos anos nos que se aprecia unha
certa sensación de retroceso. “Casos como o de
Ana María Prieto son fundamentais para que as
mulleres teñan a un referente que xa rompeu
barreiras” –destacou–.

Na España dos anos sesenta interesouse por
lograr chegar a algo novo, deixando os intentos
de formar un futuro asegurado nun mundo
cotián como a farmacia, e decantouse sen
dubidalo pola informática, buscando naquel
Madrid aínda pechado un futuro como entón
case ningunha muller se atrevía a facer.
Entrou na compañía Bull General Electrics –
de casualidade por un anuncio– e coa idea de
manter o seu interese nas matemáticas. Desde
aquela introdúcese nun mundo de homes,
liderado por homes e no que non foi fácil evitar a
incredulidade e a envexa de moitos. Programou
con macroordenadores que ocupaban estancias
enteiras, nun idioma que entón estaba aberto a
moi poucos e no que pensaba sen descanso. No
seu día a día como programadora, tardaba dous
autobuses en chegar ao seu traballo, e moitas
tardes volvía a casa dando longos paseos para
descansar a súa mente. Sen dúbida foi a súa
paixón e a súa forma de ver a vida, ela estaba
alí para aquilo e aquilo estaba alí para ela. Pero
sucedeu unha fermosa interrelación da que
nunca intentou sacar brillo a ningunha historia,
nunca foi a súa parte do relato máis importante.
Posteriormente, trasladouse á Caixa de Aforros
de Galicia, en Santiago, onde traballaría cun
ordenador Phillips e posteriormente un IBM.
Finalmente pesou máis o seu soño de formar
unha familia, e trasladouse a Becerreá onde
seguiría programando a nivel administrativo na
súa empresa.
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O CPEIG inicia unha campaña sobre a protección
dos datos persoais en períodos electorais, poñendo
o foco no uso da tecnoloxía para inﬂuír no voto
Infórmase aos cidadáns sobre o dereito de oposición ao
tratamento e inclusión dos seus datos nos censos electorais,
garantía presente no Regulamento Europeo de Protección de Datos
Lanza un folleto informativo no que se recollen os dereitos de
privacidade ideolóxica e a lexislación vixente: www.cpeig.gal
O Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG) lanza unha
campaña informativa sobre a protección dos
datos persoais ante o seu uso electoral, dada
a inminente celebración das eleccións xerais e
municipais dos vindeiros meses de abril e maio
no conxunto do Estado.
Actualmente, os partidos políticos usan os datos
persoais que figuran nas contan de redes sociais a
través da tecnoloxía Big Data, una manobra que
provocou auténticos escándalos internacionais,
como foi o caso da compañía inglesa Cambridge
Analytica que supostamente utilizou datos de
contas de Facebook para a campaña de Trump e
no proceso electoral do Brexit.
O presidente do CPEIG, Fernando Suárez,
sinala que a entrada en vigor do Regulamento
Europeo de Protección de Datos (RGPD) parecía
presaxiar que España podería estar a salvo
deste tipo de intromisións na privacidade.
Pero a recentemente aprobada Lei Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Persoal e
Garantía dos Dereitos Dixitais, introduciu unha
interpretación particular dunha excepción

6

Esta modificación da lei, introducida no último
momento sen debate e consenso, provocou
unha gran polémica. Por iso, a Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD) publicou unha
circular na que se establecen unha serie de
límites aos partidos políticos para evitar o correo
lixo electoral e para que non poidan establecer
perfís ideolóxicos, de forma que, aínda que
envíen publicidade, non o poidan facer de forma
dirixida, sendo sancionados en caso de non
cumprir estas indicacións.

Por outra parte, o regulamento europeo introduce
unha serie de garantías para os cidadáns da
Unión Europea, entre as que destaca o dereito
de oposición ao tratamento e inclusión dos datos
de carácter persoal nos censos electorais.
Neste folleto, o CPEIG recolle todas estas cuestións
lexislativas e ofrece unhas recomendacións para
que os cidadáns estean informados das opcións
que teñen para protexer os seus datos persoais.
Pódese ver e descargar o folleto informativo:

https://www.cpeig.gal/portal/system/ﬁles/A-3_PROTECCION_DE_DATOS.pdf

Que dereitos teño para

Para calquera consulta sobre esta cuestión, o
CPEIG ten aberta unha caixa de correo para que
os cidadáns poidan consultar as súas dúbidas:
consultaspd@cpeig.gal
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ENCONTROS

tres14.pm

Bigdata, Inteligencia Artificial y Sanidad

Actualmente existen grandes expectativas relacionadas
con el uso del bigdata y la inteligencia artificial en el
ámbito sanitario.
Esto es debido especialmente a la posibilidad que se le
otorgan a estas tecnologías a la hora de servir de ayuda
en un mejor diagnóstico o en la indicación del tratamiento
terapéutico del paciente, sobre todo en un momento en
el que todas las organizaciones sanitarias caminamos
hacia una medicina más personalizada y de precisión.
La realidad es que en Galicia se generan muchísimos datos de
valor en torno a la salud de los pacientes: 400.000 registros
al día, 150 millones de datos al año. Además es previsible
que esta información se incremente exponencialmente en
los próximos años debido a la progresiva incorporación de
la información genética y porque los pacientes empiezan a
generar también información desde su propio domicilio en
patologías como la diabetes, la insuficiencia cardiaca o la
anticoagulación a través de dispositivos de monitorización
discreta y continua.
En este punto conviene hacer una reflexión de por qué
es bueno apostar por este tipo de tecnologías y qué nos
aportan, ya que sin ellas difícilmente podremos abordar
con eficiencia en análisis de este ingente número de
datos que se generan en sanidad.
Respecto al uso del Bigdata, este término se podría
resumir como el uso tecnologías enfocadas a obtener
información de valor para la toma de decisiones en
base a analizar de forma ágil un conjunto amplio de
datos muy heterogéneos. En sanidad ha aportado
tres fortalezas muy importantes respecto al uso de las
herramientas de analítica tradicional: el procesamiento
del lenguaje natural, la gestión de reglas complejas para
correlacionar los datos y una importante bajada de costes
de procesamiento de la información que ha hecho viable
la utilización de grandes volúmenes de datos.
En la sanidad gallega hemos hecho una triple apuesta
en este ámbito: la primera integrar todos los datos en
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un único almacén de información (datalake), la segunda,
integrar los sistemas de analítica tradicional en las
nuevas infraestructuras de Bigdata, y la tercera y más
importante es la definición, desde la alta dirección de
la organización, de un completo plan de gobernanza de
la información, imprescindible para sacar valor a todas
estas inversiones tecnológicas.
Respecto al uso de la inteligencia artificial (IA), o la
posibilidad de que las maquinas nos ayuden a tomar
buenas decisiones en sanidad, difícilmente podríamos
aprovechar su potencialidad si no tuviésemos
previamente un buen proyecto de Bigdata construido, ya
que el aprendizaje y aplicación de los distintos modelos
que están detrás de la IA se basan en el análisis del
comportamiento pasado a partir de miles de casos que
han sido registrados y etiquetados.
Actualmente el SERGAS posee una importante experiencia en
el uso de técnicas de estadística avanzada, minería de datos,
Machine Learning o Deep Learning, lo que nos ha permitido
avanzar en: 1) la detección y control del fraude farmacéutico,
procesando las cinco millones de recetas cada mes, para
detectar en un 0,3% de ellas (15.000) posibles anomalías; 2)
la estratificación de las características de la población según
complejidad y patología, lo que nos ha servido, entre otras
cosas, para planificar una redistribución efectiva de los cupos
médicos; 3) la optimización del uso de vías rápidas, analizando
el impacto positivo en la salud y la efectividad desde que
se pusieron en marcha; 4) en el caso de las enfermedades
raras nos está permitiendo localizar ya más de 1.000 casos
de enfermedades raras no diagnosticadas o no registradas;
5) el análisis del comportamiento de las distintas opciones
terapéutica asociados a patologías de cáncer para valorar en
cada caso cual es la mejor en la práctica clínica real; 6) el empleo
de algoritmos de recomendación de contenidos formativos a
los profesionales y pacientes; y 7) el uso de técnicas avanzadas
de análisis de imagen radiológica o de anatomía patológica
para la detección del cáncer de colón o mama.
Son grandes los retos, pero también son espectaculares los
resultados que se pueden obtener en sanidad. El presente y
futuro pasa por una apuesta clara en la utilización del Bigdata
y la inteligencia artificial en múltiples campos de actuación,
aunque eso sí, protegiendo con la máxima rigurosidad la
privacidad de los pacientes al aplicar estas tecnologías.

Encontros tres14.pm, un espazo de
coñecemento e formación entre colexiados
e expertos relevantes para a profesión
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) puxo en marcha no mes de
febreiro o proxecto de eventos tres14.pm, unha
iniciativa que nace coa idea de xerar un espazo
de coñecemento, formación e networking entre
colexiadas e colexiados e unha persoa relevante
para a profesión.
A primeira edición celebrouse na Casa de Europa en
Santiago de Compostela. O persoeiro invitado foi o
delegado de Protección de Datos da Universidade
de Santiago de Compostela (USC) e director
do Centro de Estudios de Seguridad (CESEG),
José Julio Fernández Rodríguez. Na sesión,
desenvolveu ideas globais sobre o achegamento
do dereito e o mundo dixital, asegurando que
nun futuro non moi lonxe só haberá ciberdereito.
O tamén profesor de Dereito Constitucional da
USC explicou que neste contexto os dereitos
fundamentais están xa sometidos a novos retos
neste mundo dixital, como é o caso da privacidade
ou a a protección de datos.

José Julio Fernández Rodríguez:
“No 2050 o dereito permitiranos
casar con robots humanoides”

Ademais, o experto indicou que as tecnoloxías
“disruptivas”, como a robótica ou a intelixencia
artificial, son un perigo para o ciberdereito. Neste
punto, sinalou que actualmente o Regulamento
Xeral de Protección de Datos da Unión Europea
de 2016 e a Lei Orgánica de Protección de Datos
de 2018 xa non contempla certos aspectos,
pois o avance deste mundo dixital é máis veloz
que o labor do lexislador. “No 2050 o dereito
permitiranos casar con robots humanoides”,
asegurou José Julio Fernández.
Na súa función como Valedor do Pobo de Galicia
entre 2007 e 2015, José Julio Fernández indicou
que, aínda contando con liñas específicas de
formación dixital para combater o ciberacoso en
menores, o problema xorde polo analfabetismo
dixital dos pais. “A socialización actual dos
menores é moi complicada, porque comprende
o ámbito educativo, o social, o familiar ademais
do cieberespazo onde é máis difícil realizar esta
supervisión dixital”, manifestou.
A segunda sesión celebrouse no restaurante
Árbore da Veira no Mirador do Monte de San Pedro
da Coruña. O persoeiro invitado foi o avogado
especializado en TIC Víctor Salgado Seguín.

Benigno Rosón Calvo,
colexiado e subdirector xeral de
Sistemas da Información do Sergas
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ENCONTROS

tres14.pm

Traballos sobre tecnoloxía na aula de alumnos e
profesores de Vedra, A Coruña, Brión, Ortigueira
e Tordoia gañan o concurso #Apuntas Tech?,
convocado por Igualdade, CESGA e CPEIG
No Día das Rapazas nas TIC, máis de 400 estudantes de dez centros
escolares de toda Galicia seguiron por streaming un coloquio entre catro
mulleres do mundo das TIC
O avogado Víctor Salgado analizou
normativas sobre protección de datos,
a futura lexislación da intelixencia
artificial e o tratamento de datos
persoais das redes sociais por parte
dos partidos políticos
O experto centrou a súa exposición en tres liñas
argumentais: o regulamento sobre protección de
datos, a lexislación relacionada coa intelixencia
artificial, e o tratamento dos datos das redes
sociais por parte dos partidos políticos.
Nun primeiro momento, Víctor Salgado
comentou aos asistentes as normativas actuais
referentes á protección de datos. Falará do
Regulamento Xeral de Protección de Datos da
Unión Europea de 2016 e da Lei Orgánica de
Protección de Datos Persoais e Garantía dos
Dereitos Dixitais de 2018, onde se establecen
novas obrigas e responsabilidades para as
empresas e profesionais que traten datos.
Relacionou tamén estas normas cos novos
modelos de negocio que xorden na rede e o que
contempla o actualizado Réxime Sancionador de
Protección de Datos.
No relativo á intelixencia artificial, Víctor Salgado
compartiu cos asistentes o contexto legal actual.
O experto explicou que esta tecnoloxía está
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actualmente fóra da lexislación, aínda que existe
un proxecto da Unión Europea para regular
esta cuestión, establecendo límites e un código
ético, tanto para compoñente de software como
de hardware. Comentou tamén os modelos de
intelixencia artificial máis coñecidos a día de
hoxe, como son a explotación de datos que usa
Google (Google Assistant) e Amazon (Alexa) ou
outro asistente de voz como o Siri de Apple.

O Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
participou nas actividades da sétima edición do “Día
Internacional das Rapazas nas TIC”, ICT-Go-Girls!, que
se conmemorou o 25 de abril, organizadas polo Centro
de Supercomputación de Galicia (CESGA). O evento, de
ámbito internacional, foi creado para motivar ás novas
xeracións de mozas co fin de que consideren as TIC
(Tecnoloxías da Información e a Comunicación) como un
ámbito axeitado para o seu desenvolvemento académico,
investigador e profesional.

Outra cuestión moi candente que tratou Víctor
Salgado foi o tratamento que realizan os partidos
políticos dos datos persoais presentes nas redes
sociais a través da tecnoloxía da Big Data,
aspecto que contempla a actual lei española
de protección de datos. E neste contexto da
política, tamén se comentaron termos como a
posverdade, un novo concepto que xorde pola
manipulación e a difusión de noticias falsas para
influír na sociedade e na súa vontade de voto.

Nesta liña, a enxeñeira en informática, vogal da Xunta
de Goberno do CPEIG, Pilar Vila Avendaño, participou
nun coloquio virtual xunto a outras tres mulleres
profesionais relacionadas co mundo das TIC –a enxeñeira
en telecomunicacións Sonia Valladares, a tradutora
e experta en desenvolvemento de software Mercedes
García e a experta en desenvolvemento de negocio
Leticia Faria–, que compartiron a súa experiencia e
responderon ás dúbidas dos máis de 400 estudantes de
Primaria e Secundaria de dez centros escolares de toda
Galicia que seguiron o encontro dixital por streaming.

Ademais, máis de 30 rapaces participaron nos obradoiros
e demostracións lúdicas de como as TIC chegan a
diferentes ámbitos. Organizáronse visitas didácticas ao
superordenador Finis Terrae II, ferramenta de computación
destinada a abordar proxectos de investigación,
reducindo de modo considerable os tempos de execución
das aplicacións actuais. E celebráronse talleres de
robótica, de impresión 3D, de iniciación á programación
con Scratch, e demostracións de realidade virtual e mixta,
Makey-Makey, un kit de creación interactiva, etc.

Como exemplo, o experto lembrou os escándalos
relacionados coa compañía inglesa Cambridge
Analytica que supostamente utilizou datos de
contas de Facebook para a campaña de Trump e
no proceso electoral do Brexit. “Sospeitamos que
esta é a punta do iceberg polo que se precisa maior
vixilancia na protección de datos e na privacidade
dos usuarios de redes sociais. En España non
se confirmou ningún caso. Aínda que todos os
partidos políticos están presentes e activos nas
redes sociais, ata a fecha non hai constancia de
técnicas similares” –sinalou Víctor Salgado–.
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Un total de 31 propostas candidatas ao certame

Caso de éxito de CORTIZO

No marco do Día Internacional das Rapazas nas TIC, a
Secretaría de Igualdade da Xunta de Galicia, o CESGA
e o CPEIG, no seu interese por promover as vocacións
tecnolóxicas femininas, convocaron o primeiro concurso
#ApuntasTech?. A inscrición pechouse con 31 propostas
de traballos sobre a tecnoloxía na aula de alumnado,
profesorado e profesionais da formación en catro
categorías: Primaria, Secundaria, Centros Escolares e Libre.
Finalmente, resultaron gañadores os seguintes traballos:

Cortizo, empresa líder en España en el diseño y
fabricación de perfiles de aluminio y PVC para
la arquitectura y la industria, ha actualizado
su infraestructura de almacenamiento con
Pure Storage. A corto plazo, la necesidad más
apremiante era mejorar la velocidad del ERP de
la empresa, así como de otras aplicaciones que
explotan grandes volúmenes de datos pudiera
para poder seguir avanzando en su evolución
hacia la Industria 4.0. Por este motivo, Cortizo
optó por la implementación de 2 sistemas
FlashArray™//X20R2 de Pure Storage en sus dos
centros de datos redundantes.

también se halla reflejado en nuestras métricas.
Los tiempos de respuesta son menores a los
que estábamos acostumbrados a ver con la
anterior plataforma.”

El proceso de implementación apenas requirió 15
días y los beneficios se hicieron notar enseguida. El
tiempo necesario para la entrega de la información
en los diferentes sistemas internos se redujo un
50 %, mientras que la latencia de escritura de los
servicios críticos disminuyó hasta un 90 %. Esto
supuso una mejora radical de la experiencia de
los usuarios de la empresa que emplean grandes
volúmenes de datos. “De repente, los usuarios
del sistema nos preguntaban: ‘Oye, ¿qué habéis
hecho’? Antes de notificar internamente el
cambio, ya habían experimentado la mejora”,
explica Ramiro Iglesias, Responsable de Sistemas
Informáticos de Cortizo. “La velocidad de sus
procesos de negocio se ha acelerado, algo que

Finalmente, la mayor capacidad y rendimiento del
sistema de almacenamiento están permitiendo a
Cortizo desplegar nuevas funcionalidades para
mejorar el tratamiento masivo de datos con
herramientas de Big Data. Gracias a ello, Cortizo
está empezando a recopilar de forma centralizada
los datos de sus diferentes plantas productivas
para acometer nuevos despliegues orientados
a la Industria 4.0. Tal y como concluye Ramiro
Iglesias: “La tecnología de almacenamiento
de Pure Storage que hemos implementado
nos permite seguir creciendo con las máximas
garantías de rendimiento y fiabilidad, de acuerdo
con las necesidades establecidas en nuestro plan
estratégico para los próximos tres años”.

#Apuntas Tech?

CATEGORÍA DE PRIMARIA
• 1º Premio:
“Unha nova impresión para a nosa viaxe”.
6 alumn@s de 6º de Primaria
do CPI Plurilingüe de Vedra
• Accésit 1 e 2: Desertos
CATEGORÍA DE SECUNDARIA
• 1º Premio: “+Tinkering Apuntastech”.
Alumnado de 3º da ESO D
do IES Monte das Moas da Coruña
• Accésit 1: “Recoñéceas”.
Alumnado de 3º da ESO B do IES de Brión
• Accésit 2: Deserto
CATEGORÍA CENTROS EDUCATIVOS
• 1º Premio: “Girls & STEM”.
Patricia Hermida, profesora do IES de Ortigueira
• 2º Premio, *especial do xurado:
“Tócala otra vez, Ada”. Conchi Fernández Munín,
profesora do IES Monte das Moas da Coruña
• Accésit 1: “Pequenos códigos para as nosas
pequenas”. Jorge Rascado, profesor do CPI
Pecalama de Tordoia
• Accésit 2: “Coñecendo ás vedresas”.
Yolanda Neira, profesora do CPI de Vedra
* Mención especial ao centro educativo que máis
propostas enviou en diferentes categorías: CPI o Cruce

CATEGORÍA LIBRE
• 1º Premio: “Telegal”.
Ana Armada de Telemática Galicia (A Coruña)
• Accésit 1: “Geometría Fractal”.
Sergio Cepeda de Proyecto FractalFun (Madrid)
• Accésit 2: Deserto
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O concurso “ApuntasTech?” pretende, dun xeito lúdico e
aberto, escoitar a todas as partes implicadas –profesorado
e alumnado– para poder reunir as mellores propostas,
e xerar un catálogo dinámico para poder traballar as
tecnoloxías de forma amena, principalmente na aula,
pero tamén fora dela, en actividades extraescolares, en
familia, etc. Posteriormente, elaborarase un catálogo
de propostas que axuden a despertar entusiasmo po la
tecnoloxía e alenten as vocacións tecnolóxicas temperás,
con licencia aberta para a súa descarga na web do
concurso, así como en diferentes repositorios de materiais
educativos online.
O certame está organizado e patrocinado polo CESGA
en colaboración coa Secretaría de Igualdade da Xunta de
Galicia, o Colexio Profesional de Enxeñaría Informática
de Galicia (CPEIG), Asociación de Mulleres Investigadoras
e Tecnólogas, nodo Galicia (AMIT-Gal) e a Asociación
PuntoGal (.GAL). Conta co apoio de múltiples institucións:
Axencia Galega de Innovación, Consellería de Educación e
Formación Profesional, Axencia Galega de Modernización
Tecnolóxica (Xunta de Galicia), Facultade de Ciencias da
Educación e Unidade Woman Emprende da Universidade
de Santiago de Compostela (USC), Escola de Enxeñaría
de Telecomunicacións da Universidade de Vigo (UVIGO),
Facultade de Informática da Universidade da Coruña
(UDC), Asociación MujeresTech, e grupos de mulleres
tecnólogas en Galicia como GalsTech e Hello Sisters!, así
como a tenda online Bricogeek.com.

Otro beneficio que Cortizo ha obtenido
con la solución de Pure Storage es la mayor
simplicidad en la administración, la actualización
y el mantenimiento de su nueva plataforma de
almacenamiento. Debido a su reducida curva de
aprendizaje, cualquier miembro del equipo de TI
de Cortizo puede ocuparse perfectamente de la
actualización o el mantenimiento de la solución si
surge alguna necesidad puntual.

13

Faro de Vigo. Estela
16.12.18

BENEFICIOS COLEXIAIS
O CPEIG DEFENDE OS TEUS INTERESES

O CPEIG OFRÉCECHE SERVIZOS

BENEFICIOS COLEXIAIS

_
_
_
_
_

Os colexiados e as colexiadas poden beneficiarse de
condicións vantaxosas nos seguintes organismos e empresas:
Aula Tegnix • ASISA • Universidade Europea de
Madrid • Escuela Europea de Negocios • ADESLAS •
Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela) •
Hoteis NH Obradoiro (Santiago de Compostela) • ING
• Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) •
Banco Sabadell • Abanca • Díaz de Santos • Escola
de Negocios Abanca • Hotel Louxo A Toxa • Hoteis
Eurostars • Hoteis High Tech • Hp • La Caixa • León y
Pérez Abogados • Abogados Pintos y Salgado • pQliar •
Viaxes Viloria • Hotel Monumento San Francisco • CuVit
• Instituto Madrileño de Formación • Pigoo Soluciones
Web • Previsión Sanitaria Nacional • OELS Oficcial
English Language School • Escolas Infantís PSN Bicos
nas cidades da Coruña e Pontevedra

Bolsa de emprego
Cursos de formación
Xornadas
Docencia
Servizo de responsabilidade civil gratuíto

O CPEIG OFRÉCECHE INCORPORARTE A
_ Programa Navega con Rumbo polo Ciberespazo.
Charlas remuneradas nos centros escolares a prol
dunha navegación en Internet segura e responsable.
_ Programación nas Escolas. Charlas remuneradas
nos centros escolares a prol da introdución da
programación en primaria.
_ Corpo Oficial de Peritos (COP).
_ Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia.

CÓMO COLEXIARSE
Documentación:
_ Fotocopia do DNI ou pasaporte
_ Fotocopia compulsada do título de Licenciado/a ou
Enxeñeiro/a en Informática.
_ Documento da entidade bancaria onde consten o/a
solicitante da colexiación como titular da conta e
todos os díxitos da mesma,
_ Formulario de colexiación cumprimentado e asinado.

Cota: 60 euros semestrais

14

A documentación para colexiarse ou pre-colexiarse
debe entregarse ou remitirse por correo ordinario á
sede do CPEIG

El Correo Gallego
02.01.19

El Ideal Gallego
25.11.18

La Región
17.01.19

La Opinión
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01.03.19
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Rúa Fernando III O Santo, 13-1ºA
15701 Santiago de Compostela
Podes ampliar esta información na web

La Voz de Galicia
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www.cpeig.gal
ou a través do enderezo electrónico

informacion@cpeig.gal
Teléfono: 981 592 773
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Fax: 981 553 997
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O CPEIG nos medios de comunicación

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) é un dos colexios profesionais máis activos na
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) é un dos colexios profesionais máis activos na
defensa dos intereses dos seus colexiados e colexiadas e o medio a través do cal os profesionais do sector poden
participar no ordenamento e na regulación do ámbito da enxeñaría en informática.
O CPEIG agrupa a todas as persoas que, tendo o título oficial de Enxeñaría en Informática ou Licenciatura en Informática,
desenvolven actividades propias da profesión en Galicia. Cunha estrutura interna democrática e independente das
Administracións públicas, o CPEIG constituíuse no mes de decembro de 2007 como corporación de dereito público e
de carácter profesional, con personalidade xurídica propia que se rexe pola normativa vixente na materia e polos seus
estatutos. Con sede en Santiago de Compostela, na actualidade conta con 350 persoas colexiadas.
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www.anoite.gal

venres 28 de xuño SANTIAGO DE COMPOSTELA
Hotel Monumento San Francisco

