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Margaret Hamilton, nun agradecemento de voz 
gravado para o CPEIG: 

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG) celebrou o pasado 18 de 
marzo, con motivo do Día da Muller, un acto de 
homenaxe á enxeñeira da NASA, a estadounidense 
Margaret Hamilton, no Hotel OCA Puerta del 
Camino de Santiago. O evento, presentado 
pola xornalista María Almodóvar, contou coa 
intervención do presidente do CPEIG, Fernando 
Suárez; e a profesora titular de Intelixencia 
Artificial da Universidade Politécnica de Cataluña_ 
BarcelonaTech (UPC), Núria Castell.

Fernando Suárez explicou que o CPEIG distingue 
á estadounidense para axudar a “visibilizar 
a contribución de mulleres singulares á nosa 
sociedade, ao avance científico e ao progreso”. 

Debido a súa idade, o presidente sinalou que 
Margaret Hamilton non puido estar presente 
neste evento, pero si tivo a amabilidade de 
enviar ao Colexio un pequeno corte de voz en 
agradecemento. “É unha mente brillante que 
se encargou de crear o software que eliminou 
todos os erros posibles para garantir unha aluaxe 
exitosa. A súa intelixencia levouna a ser a peza 
principal no equipo de tecnoloxía da misión 
astronáutica máis importante de todos os temos, 
Apolo 11” –sinalou–.

Ademais do seu éxito na citada misión, Suárez 
remarcou que Hamilton é un exemplo nos 

O presidente, Fernando Suárez, 
destacou que esta distinción axudará  

a “visibilizar a contribución de 
mulleres singulares á sociedade,  

ao avance científico e ao progreso”

“Grazas por este recoñecemento 
especial pola miña contribución 

á ciencia da computación, en 
particular na área da enxeñaría de 

software. Esta é unha gran honra 
para min e é o meu desexo ter sido 
capaz de estar e continuar á altura 

das vosas expectativas”
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nosos tempos para entender conceptos como 
a Compra Pública de Innovación, que cambia o 
paradigma da colaboración público-privada e da 
innovación das administracións. Como ideóloga 
da designación da disciplina de “enxeñaría de 
software”, o presidente considera que a profesión 
está en débeda con Margaret por enriba de 
calquera outra persoa: “Non rompeu ningún 
teito de cristal, porque o teito era a mesma Lúa” 
–asegurou–. Margaret Hamilton entra a formar 
parte da listaxe de mulleres homenaxeadas polo 
CPEIG, para recoñecer publicamente os fitos da 
informática alcanzados por mulleres con premios 
como o Ada Byron da Noite da Enxeñaría en 
Informática de Galicia, distinción que recoñece 
o talento e éxito de mulleres da profesión, e o 
recoñecemento a figuras históricas, como Ana 
María Prieto –primeira programadora de Galicia– 
ou Ángela Ruiz Robles –inventora da enciclopedia 
mecánica e precursora do libro electrónico–.

Pola súa parte, Núria Castell (Hospitalet de 
Llobregat, 1958) ofreceu unha semblanza sobre 
Margaret Hamilton a quen coñeceu persoalmente 
cando a UPC lle concedeu o nomeamento de 
‘honoris causa’ en 2018. Castell describiu a 

Margaret como a muller que conseguir prestixiar 
a tarefa do desenvolvemento do software, 
“igualando la importancia del diseño del 
software respecto del diseño del hardware, a la 
vez que estableció el uso del término Ingeniería 
del Software en las primeras misiones Apolo”.

Segundo lembrou Castell, os conceptos, modelos 
e técnicas que a Dra. Hamilton desenvolveu 
foron a base do deseño de programas altamente 
fiables. Recalcou que algúns dos seus obxectivos 
e aportacións foron maximizar a fiabilidade 
do software e a súa reutilización, a corrección 
das linguaxes de programación, as técnicas de 
detección e recuperación de erros, o concepto 
de programación asíncrona e a capacidade de 
intervención humana. 

No Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
onde foi directora da División de Enxeñaría do 
Software do Laboratorio de Instrumentación, 
colaborou na creación dos principios básicos de 
programación. “Sus aportaciones en el ámbito del 
desarrollo del software han sido muy relevantes y 
en su momento fueron decisivas para lograr que 
la Misión Apolo consiguiese su objetivo. Gracias 
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a su obsesión por crear un sistema totalmente 
robusto, el Apolo 11 pudo alunizar” –salientou–. 
A pesar destes impresionantes méritos, Castell 
asegurou que Margaret Hamilton é actualmente 
unha pioneira pouco recoñecida.

Finalmente, proxectouse o vídeo “Tributo a 
Margaret Hamilton”, no que a propia enxeñeira 
estadounidense, de viva voz, compartiu unhas 
verbas e un saúdo dedicado ao CPEIG. “Grazas 
a Fernando Suárez e ao colegio por darme este 
recoñecemento especial pola miña contribución 
á ciencia da computación, en particular na área 
da enxeñaría de software. Esta é, sen dúbida, 
unha gran honra para min e é o meu desexo 
ter sido capaz de estar e continuar á altura das 
vosas expectativas a este respecto” –manifestou 
Margaret Hamilton na gravación–.

Estereotipo: hacker de software 
libre, home pouco atractivo que 
traballa nun soto

A continuación, deuse paso á mesa redonda 
“O emprendemento feminino en Galicia. 
Vocacións tecnolóxicas”, onde enxeñeiras 
informáticas das universidades da Coruña e 
Vigo debateron sobre a presenza de mulleres na 
actividade científica e informática r s estimulación 
de vocacións femininas. Participaron Nieves 
Rodríguez Brisaboa (A Coruña, 1958), 
catedrática de Linguaxes e Sistemas Informáticos 
da Universidade da Coruña (UDC) e Premio Ada 
Byron na VIII Noite da Enxeñaría en Informática 
de Galicia (2016) do CPEIG; a vicepresidenta 
do CPEIG, doutora en Informática pola UDC e 
graduada en Matemáticas pola UNED, así como 
directora do Campus Innova da UDC e Premio 
Ada Byron na V Noite (2013), Susana Ladra 
González (Santiago, 1984); a vicetesoureira e 
presidenta da Comisión de Igualdade do CPEIG 
e profesora da Escola Superior de Enxeñaría 
Informática da Universidade de Vigo (Uvigo), 
Lorena Otero Cerdeira (Ourense, 1982); Núria 
Castell; e Fernando Suárez.

Brisaboa analizou o como e o porque de que as 
mulleres teñan ido desaparecendo dos estudos 
de informática, tentando aportar as razóns 
profundas que na súa opinión desencadearon 
esta situación, co fin de comprender o contexto e 
procurar modificar esta tendencia. “Actualmente 
o profesional da enxeñaría en informática 
percíbese socialmente como un hacker de 
software libre, cun perfil de home pouco 
atractivo que traballa con ordenadores nun 
soto, un estereotipo proxectado polos medios de 
comunicación, o cine e as series” –indicou–.

Susana Ladra comentou o papel da muller 
no CPEIG, nas diferentes áreas de goberno, 
e a evolución da presenza da muller na etapa 
profesional e laboral, desde a súa incursión 
no mercado laboral ata a súa consolidación. 

Núria Castell, profesora da 
Universidade Politécnica de Cataluña: 

“Sus aportaciones han sido muy 
relevantes y en su momento fueron 

decisivas para lograr que el Apolo 11 
pudiese alunizar”
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Argumentou que, en moitos casos, a falta de 
autoestima das rapazas na adolescencia fréaas 
á hora de escoller a carreira e decantarse pola 
enxeñaría en informática.

Lorena Otero tentou reflectir o rol da muller 
como emprendedora, coas súas luces e sombras, 
desde a súa propia experiencia persoal, á vez que 
explicou como se pode chegar a conxugar ese 
rol, que é tan demandante, co outros aspectos 
como a maternidade. Lembrou que o CPEIG ten 
en marcha o programa ‘Rapazas emprendedoras 
nas TIC’, que desde o pasado ano traballa con 
éxito, ademais de con estudantes de Secundaria, 
co alumnado de Primaria para fomentar o uso 
das Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
(TIC), poñendo especial atención no rol das 
rapazas e mulleres tanto como referentes do 
sector como creadoras de contidos TIC.

Pola súa parte, Núria Castell falou do que supuxo 
o cambio de designación da titulación, que nos 
anos 90 mudou de licenciatura a enxeñaría, e aí 
produciuse un descenso do 10% no número de 
matriculadas mulleres. “El término de ingeniería 
ha hecho daño y es un problema. No sabemos 
transmitir la potencialidad de la ingeniería 
informática” –destacou–.

Finalmente, Fernando Suárez puxo a voz 
masculina nesta mesa redonda. “Xerar referentes 
femininos entre as nenas e mozas é fundamental 
para romper unha tendencia que sitúa a taxa de 
mulleres nas facultades e escolas de enxeñaría en 
informática por debaixo do 15 %. Esta profesión 
non é cousa de homes e a nosa sociedade non 
se pode permitir o luxo de prescindir do 50% do 

talento na profesión que máis impacto ten en 
todos os espectros sociais, permitindo non só o 
avance social e económico, senón o progreso en 
igualdade –afirmou–.

Líder do software de navegación 
on-board para o programa Apolo

Margaret Hamilton (Indiana, Estados Unidos, 
1936) é unha científica computacional, 
matemática e enxeñeira de sistemas que foi 
pioneira na utilización do termo ‘enxeñaría do 
software’, fai xa 50 anos, durante as primeiras 
misións Apolo da NASA. Foi directora da División 
de Enxeñaría do Software do Laboratorio de 
Instrumentación do MIT de Estados Unidos, 
onde liderou o desenvolvemento do software de 
navegación on-board para o Programa Espacial 
Apolo. Grazas aos principios de deseño que 
aplicou, puidéronse resolver os problemas no 
ordenador de navegación cos que se atoparon 
os astronautas da misión Apolo 11 no momento 
da aluaxe e que permitiron a chegada do home á 
Lúa. O 22 de novembro de 2016, Hamilton recibiu 
a Medalla Presidencial da Liberdade, entregada 
polo presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, polo desenvolvemento do software das 
misións Apolo. En 2018, foi investida doutora 
‘honoris causa’ pola UPC.

Ver o vídeo “Tributo a Margaret Hamilton”  
neste ENLACE

Acto homenaxe AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=T7WJLNP-tC8
https://www.youtube.com/watch?v=Meo5vloWG24
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A Olimpíada Informática Galega reune a 
dezasete promesas da programación electrónica 

Participaron estudantes da Coruña, Ourense, Santiago, Vigo,  
A Estrada, Culleredo, Noia, O Barco de Valdeorras e O Porriño

O Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPEIG), en colaboración 
coas tres universidades galegas –Universidade da 
Coruña (UDC), Universidade de Santiago (USC) 
e Universidade de Vigo (UVigo)– e co Centro de 
Investigación en Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación (CITIC), organizou o pasado 11 
de marzo a Olimpíada Informática Galega 
2022 (OIG 2022).

De xeito presencial e de maneira simultánea, 
o certame tivo lugar en tres sedes: A Coruña, 
Ourense e Santiago (Facultade de Informática da 

UDC, Escola Superior de Enxeñaría en Informática 
da UVigo e a Escola Técnica Superior de Enxeñaría 
da USC). Participaron 17 estudantes –13 rapaces 
e 4 rapazas– de educación secundaria –ESO–, 
bacharelato e formación profesional de grao 
medio, procedentes de once centros educativos 
das cidades da Coruña, Ourense, Santiago e 
Vigo, pero tamén de localidades como A Estrada, 
Culleredo, Noia, O Barco de Valdeorras e O 
Porriño, que tiveron que resolver seis problemas 
co deseño correcto e eficiente de algoritmos.

Os premios foron os seguintes:

1º CLASIFICADO
Óscar Carballo Puebla:  
400 euros e asistencia á XXVI Olimpíada 
Informática Española.

2º CLASIFICADA
Paula Taibo Suárez: 300 euros e asistencia 
á XXVI Olimpíada Informática Española.

3º CLASIFICADO
Stevan Lino Gartz: 250 euros.

4º-7º CLASIFICADOS
Javier Manotas Ruiz, Isabel Villar García, 
Marcos Álvarez García,  
Ares Caamaño Martínez:  
200 euros para cada un.

MELLOR PROGRAMADORA FEMENINA
Paula Taibo Suárez: 150 euros.

MELLOR PARTICIPANTE DA ESO
Isabel Villar García: 150 euros.
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POSTO NOME PROBLEMAS  DATA DO ÚLTIMO
   RESOLTOS ENVÍO ACEPTADO

1º Óscar Carballo Puebla
  CPR Plurilingüe Liceo La Paz. A Coruña 6 17:34

2º Paula Taibo Suárez
  IES Rego de Trabe. Culleredo 6 18:54

3º Stevan Lino Gartz
  IES Ricardo Mella. Vigo 5 18:36

4º Javier Manotas Ruiz
  CPR Santo Domingo. A Coruña 5 18:39

5º Isabel Villar García
  CPR Colexio Manuel Peleteiro. Santiago 5 19:13

6º Marcos Álvarez García
  CPR Colexio Manuel Peleteiro. Santiago 5 19:18

7º Ares Caamaño Martínez
  IES Campo de San Alberte. Noia 5 19:34
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O resto dos participantes foron: Daniel Ruibal 
Balboa, do IES Manuel García Barros da Estrada; 
Iago Ávila, do IES Campo de San Alberte de Noia; 
Laura Antelo González, do IES Campo de San 
Alberte de Noia, Jorge Gómez García, do IES Agra 
do Orzán da Coruña; Manuel García Madriñán, 
do IES Manuel García Barros da Estrada; María 
Alonso Iglesias, do IES 12 de Outubro de Ourense; 
Mario Prada Rodríguez, do IES Marta Guisela do 
Barco de Valdeorras; Miguel Palmer Díaz, do IES 
Martaguisela do Barco de Valdeorras; Nicolás 
Freiría Casal, do IES Ribeira do Louro do Porriño; 
e Yago Moreno Martín, do CPR Colexio Manuel 
Peleteiro de Santiago.

Óscar Carballo, natural de Castro de Rei e 
estudante do colexio Liceo La Paz da Coruña, 
gaña a medalla de bronce da Olimpiada 
Informática Española

Os dous finalistas galegos –Óscar Carballo e 
Paula Taibo– acudiron á Fase Nacional, celebrada 
en Madrid os días 2 e 3 de abril. Óscar Carballo 
Puebla, natural de Castro de Rei (Lugo) e 
estudante de formación profesional do CPR 
Plurilingüe Liceo La Paz da Coruña, conseguiu 
a medalla de bronce na Olimpiada Informática 

Española (OIE) situándose no posto número 9 
con 489,5 puntos (outorgáronse 4 medallas de 
ouro, outras catro de prata e outras tantas de 
bronce). Recibiu de premio 500 euros. 

A segunda participante galega na fase nacional, 
Paula Taibo Suárez, estudante de 2º de Bacharelato 
do IES Rego de Trabe de Culleredo, recibiu un 
diploma de mención como finalista do certame.
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Entrega de diplomas nun acto celebrado na Biblioteca de 
Galicia da Cidade da Cultura

Fernando Suárez, presidente do CPEIG: 
“Esperamos que sexa a primeira de 

moitas edicións” 

que co seu patrocinio ofreceron premios adicionais 
para os sete primeiros clasificados. Suárez resaltou 
o nivel dos participantes, demostrado tamén na 
participación dos dous primeiros clasificados 
no concurso nacional. “Esperamos que sexa a 
primeira de moitas edicións” –desexou–.

Na súa intervención, o conselleiro aproveitou 
para felicitar a Óscar Carballo, gañador absoluto 
desta primeira edición da Olimpíada Informática, 
de quen destacou “o seu probado talento, 
tamén cunha meritoria medalla de bronce na 
Olimpíada Informática Española”. Segundo 
Román Rodríguez, este alumno do colexio La Paz 
da Coruña, é un exemplo de que en Galicia “hai 
talento informático e un futuro moi prometedor”. 
Tamén fixo extensible a felicitación ao resto de 
alumnos clasificados neste certame. 

A entrega de premios celebrouse o pasado 30 
de abril no Auditorio Neira Vilas da Biblioteca 
de Galicia da Cidade da Cultura de Galicia. 
Contou coa asistencia do conselleiro de Cultura, 
Educación e Universidade da Xunta de Galicia, 
Román Rodríguez; o reitor da Universidade 
da Coruña (UDC), Julio E. Abalde; o reitor 
da Universidade de Santiago de Compostela 
(USC), Antonio López; representantes das 
escolas e facultades de Informática de Galicia; o 
presidente do CPEIG, Fernando Suárez; outros 
membros da xunta de goberno colexial, así como 
os patrocinadores da OIG e os participantes 
acompañados polas súas familias, directores e 
profesores dos seus centros de ensinanza.

O presidente Fernando Suárez agradeceu a 
colaboración e apoio dos dezaseis patrocinadores, 
entidades e empresas do sector TIC –Abanca, 
Apser, Atos, AWS, Bahía Software, Clúster TIC 
Galicia, Councilbox, Duacode, DXC Technology, 
Extreme Networks, Google Cloud, Grupo Tesalia–
Emetel, Minsait (Indra), NetApp, Plexus e Sixtema– 
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Así mesmo agradeceu ao Colexio de Enxeñería 
en Informática de Galicia e ás tres universidades 
a organización de eventos coma esta Olimpíada, 
posto que se trata de fórmulas “que incentivan 
aos alumnos ante desafíos reais” e que fomentan 
o coñecemento e as vocacións STEM. 

Julio Abalde felicitou aos participantes e destacou 
que todos eles teñen mérito suficiente para estar 
hoxe aquí, aínda que indicou que lle gustaría 
que houbese máis rapazas para ter magníficas 
tecnólogas no futuro, polo que apuntou que é 
necesario continuar fomentando as vocacións en 
STEM entre as estudantes mulleres. “A OIG é un 
elemento fundamental para visibilizar o talento 
galego”– argumentou–. Ademais, lembro que as 
tres universidades galegas poñerán en marcha no 
vindeiro curso o Grao de Intelixencia Artificial, un 
traballo conxunto que beneficiará a todo o país 
e procurará un desenvolvemento futuro estable, 
co obxecto de formar novo talento e retelo para 
nutrir aos sistema produtivo e empresarial galego. 
Comentou tamén que a UDC e o Clúster TIC de 
Galicia puxeron en marcha a Cidade das TIC, coa 
transformación da antiga Fábrica de Armas da 
Coruña, “un Polo de Innovación Tecnolóxica que 
é un proxecto tractor para o sector tecnolóxico”.

Pola súa parte, Antonio López sinalou que, máis 
alá de calquera outra consideración competitiva, 
a entrega de premios desta Olimpíada enxalza 
o talento novo, a creatividade e a capacidade 
de poñer en práctica o coñecemento. “Os 
premios son un recoñecemento necesario para 
quen se ten esforzado por acadar unha meta 
e tamén un estímulo para seguir medrando. 
Como universidade sentímonos honrados de 
poder contribuír a este recoñecemento a quen 
pronto atoparemos nas nosas aulas e a quen 
deberemos ser capaces de seguir apoiando no 
seu crecemento” –destacou–.
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1 de cada 4 adolescentes en Galicia fai un uso 
problemático da Internet e as redes sociais 
O CCII participou no desenvolvemento técnicos deste informe 
“Impacto da Tecnoloxía na Adolescencia en Galicia. Relacións, 
Riscos e Oportunidades”

Un de cada catro adolescentes en Galicia usa 
de forma intensiva e sen supervisión Internet e 
as redes sociais, e un de cada cinco podería ter 
un certo enganche aos videoxogos, segundo o 
informe que presentado por UNICEF Comité 
Galicia: Impacto da Tecnoloxía na Adolescencia 
en Galicia. Relacións, Riscos e Oportunidades. 

Con motivo do Día da Internet Segura, UNICEF 
Galicia presentou o informe para facer fincapé 
en que é fundamental promover un uso seguro 
da tecnoloxía para protexer aos nenos, nenas e 
adolescentes, así como para garantir o cumprimento 
dos seus dereitos na contorna dixital. 

O estudo, Impacto da Tecnoloxía na Adolescencia 
en Galicia, elaborado en colaboración coa 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
e o Consejo General de Colegios de Ingeniería 
en Informática (CCII), lanza as opinións de máis 
de 3.000 adolescentes de 19 centros de Ensino 
Secundario Obrigatorio de Galicia, dos que o 
90,8% conéctase a Internet todos ou case todos 
os días. Aínda que recoñecen que a rede lles pode 
facer sentir alegría (97,9%), diversión (82,9%), 
tranquilidade (81,9%) ou apoio e comprensión 
(71,5%), do informe despréndense tamén 

conclusións e datos preocupantes. Aqueles 
adolescentes que fan un uso problemático 
da Internet ou que poderían ter unha posible 
adicción aos videoxogos presentan niveis máis 
baixos de integración social e familiar, benestar 
emocional e satisfacción coa vida. 

Non estar presente en redes sociais é un feito 
excepcional para os estudantes galegos da ESO: 
o 97,9% está rexistrado nalgunha rede social e o 
80,5%, de feito, está rexistrado en tres ou máis 
redes sociais. Aínda que é necesario resaltar que seis 
de cada dez teñen máis dun perfil nunha mesma 
rede social, perfís que utilizan selectivamente para 
familia e coñecidos ou para grupos de iguais. 

Así, cinco de cada dez, un 53,6%, contactaron 
con descoñecidos a través de Internet, chats 
ou redes, e un 54,1% aceptou a descoñecidos 
en redes sociais. As prácticas do sexting e o 
ciberacoso son cada vez máis habituais, sendo 
identificadas polos propios adolescentes como 
os principais riscos que presenta a tecnoloxía: 
catro de cada dez enquisados asegura recibir 
algunha vez mensaxes de contido erótico/
sexual, un de cada dez recibiu –a través de redes, 
chats, Internet ou videoxogos- unha proposición 
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sexual por parte dun adulto, e dous de cada dez 
poderían estar a sufrir ciberacoso. 

Os videoxogos constitúen unha importante canle 
de socialización e interacción social, a través da cal 
os adolescentes coñecen xente e fan amigos. Para 
seis de cada dez adolescentes é a súa principal canle 
de lecer e entretemento, aínda que cinco de cada 
dez recoñecen xogar a xogos non recomendados 
para a súa idade. En relación á supervisión parental, 
só tres de cada dez pais se fixa no PEGI (Pan 
European Game Information, sistema europeo de 
clasificación de videoxogos por idade). 

Tamén preocupan o xogo e as apostas en liña, 
xa que se estima que 3.000 estudantes de ESO 
en Galicia fixérono algunha vez na súa vida; o 
45,5% deles di que a súa motivación foi gañar 
diñeiro. E, aínda que un 22,6% dos enquisados 
asegura ter discusións cos seus pais, nais ou 
coidadores pola tecnoloxía polo menos unha vez 
á semana, o informe constata que só ao 34,9% 
lles poñen límites ou normas os seus pais sobre o 
uso da Internet e/ou as pantallas. 

Neste sentido, e á vista dos resultados do informe, 
a loita contra o acoso escolar e o ciberacoso debe 
ser unha prioridade, debido a que se detectaron 
taxas de vitimización sensiblemente máis altas 
que as que ofrecen as estatísticas oficiais. É 
necesario tamén tomar medidas para reducir 
as preocupantes cifras de sexting, contacto con 
descoñecidos ou posibles casos de groomingii, 
así como abordar o uso problemático das redes 
sociais e posibles adiccións a videoxogos. 

Campaña #EducaTRIC 
Con motivo da presentación deste informe, 
UNICEF Galicia puxo en marcha unha campaña de 
sensibilización dirixida aos propios adolescentes, 
familias, educadores, institucións e industria 
tecnolóxica co obxectivo de visibilizar os riscos 
aos que se enfrontan os rapaces e rapazas na 
contorna dixital. 

Baixo o cancelo #EducaTRIC, personalidades 
públicas galegas do mundo da cultura, como 
Lucía Regueiro, amiga de UNICEF Comité Galicia, 
Pablo Núñez, David Amor, Monti Castiñeiras, 
Miguel Canalejo, Xúlio Abonjo e Beatriz Serén; 

da sanidade, Manuel Viso e do deporte, Sofía 
Toro, Sergio Vallejo e Teri Portela, quixéronse 
sumar á campaña e traballar para construír unha 
contorna dixital segura, saudable e equitativa.

O estudo nacional sobre Impacto da Tecnoloxía na 
Adolescencia. Relacións, Riscos e Oportunidades 
(un estudo comprensivo e inclusivo cara ao 
uso saudable das TRIC) –o maior sobre esta 
temática realizado ata a data no noso país e a 
nivel europeo- conta coas opinións de máis de 
50.000 adolescentes de 265 centros de Ensino 
Secundario Obrigatorio de titularidade pública, 
privada e/ou concertada das 17 comunidades 
autónomas de España, que participaron de 
maneira voluntaria, e con todas as garantías 
de confidencialidade e protección dos datos 
recompilados. Os datos foron recollidos entre 
novembro de 2020 e marzo de 2021, a través 
dun cuestionario en liña nas propias aulas.

Premio da Agencia Española  
de Protección de Datos
A Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) concedeu o premio na categoría ‘Premio 
ás Boas Prácticas Educativas en Privacidade 
e Protección de Datos Persoais para un Uso 
Seguro de Internet’, dentro da modalidade de 
compromiso de persoas, institucións, organismos, 
entidades, organizacións e asociacións, públicas 
e privadas, ao CCII, á Unidade de Psicoloxía do 
Consumidor da Universidade de Santiago de 
Compostela (USC) e UNICEF, polo ‘Estudo do 
impacto da tecnoloxía nos adolescentes’.
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O CPEIG recomenda ás persoas maiores ir  
“paso a paso” para avanzar no uso da 
tecnoloxía con motivo do Día de Internet 
Colabora en #CaminaenDigital, onde 75 usuarios de sete Centros de Competencias 
Dixitais de Galicia participan do reto de facer o Camiño de Santiago virtual por 
zonas próximas, sacando fotos e vídeos para rexistralos na web da iniciativa 

incentivar e defender que os dispositivos, 
produtos, aplicacións e servizos tecnolóxicos 
sexan accesibles para todas as persoas, con 
especial atención a Internet, para que manteña o 
seu deseño universal e sen barreiras para calquera 
tipo de persoa maior e que lles proporcione as 
mesmas facilidades que ao resto da poboación. Só 
unha perspectiva integradora e global contribuirá 
a que todos os cidadáns poidamos aproveitar a 
informática para garantir o desenvolvemento 
persoal, a mellora da vida diaria, así como un 
envellecemento máis enriquecedor” –advirte–.

O CPEIG levará a cabo este ano accións destinadas 
a potenciar a importancia do talento e a experiencia 
sénior para darlles cabida na sociedade, buscando 
fórmulas, a través da informática, para que as 
persoas maiores poidan seguir achegando talento 
e experiencia. “Situar ás persoas maiores no 
centro do desenvolvemento tecnolóxico faranos 
mellores como sociedade” –sentencia–.

Fernando Suárez, presidente: “Situar 
ás persoas maiores no centro do 

desenvolvemento tecnolóxico faranos 
mellores como sociedade”

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG) únese á efeméride do Día 
Mundial da Sociedade da Información –Día de 
Internet (#díadeinternet)–. Celebrouse o 17 
de maio dedicado neste 2022 a “Internet e as 
tecnoloxías dixitais para as persoas maiores 
e o envellecemento saudable”.

O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, 
explica que as persoas maiores constitúen un 
segmento moi heteroxéneo e cada vez máis 
numeroso en Europa. En concreto, apunta que 
en España o 20% da poboación, nove millóns 
e medio de persoas, son maiores, e en Galicia 
mesmo se supera esta porcentaxe. Nesta tesitura, 
Suárez considera que o uso das tecnoloxías 
dixitais no colectivo das persoas maiores é xa 
un elemento “transversal e vertebrador” cada 
vez máis relevante para a súa vida diaria que 
os axuda a estar presentes e ser partícipes na 
sociedade, a exercer os seus dereitos, a evitar a 
aparición da soidade non desexada e a envellecer 
de forma máis saudable. “A plena inclusión 
dos nosos maiores esixe establecer medidas 
e recursos sociais destinados a dar respostas 
enfocadas no respecto pleno á súa dignidade, 
dereitos, intereses e preferencias contando coa 
súa participación efectiva” –engade–.

Pero a situación actual é ben distinta, e Fernando 
Suárez apunta que a sociedade está inmersa 
nunha “transformación dixital acelerada” onde 
hai dispositivos, servizos e tecnoloxías non 
adaptadas ao colectivo de maiores, impedindo 
que poidan facer uso de servizos ou mesmo 
reivindicar os seus dereitos en igualdade de 
condicións que o resto. “Se queremos aproveitar 
o potencial destes avances maximizando a súa 
potencia democratizadora debemos promover, 
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En total, inscribíronse preto de 80 Centros de 
Competencias Dixitais de España.

Fernando Suárez recomenda ás persoas 
maiores ir “paso a paso” para avanzar no uso 
da tecnoloxía, sen ter medo e asumindo que 
vai ser un proceso de aprendizaxe lenta. “A 
pandemia puxo en evidencia que xa vivimos 
nunha sociedade tecnolóxica e que nos dous 
últimos anos produciuse unha aceleración 
da transformación dixital polo teletraballo, a 
educación a distancia, as compras electrónicas ou 
o afianzamento das plataformas de ocio dixital 
durante os confinamentos. Por iso, o obxectivo 
é usar as vantaxes desta economía intelixente e 
implantar accións inclusivas para non deixar a 
ningún colectivo poboacional á marxe” –sinala–.

O reto finalizou o 20 de maio cun Escape 
Room onde os centros puxeron a proba as 
súas competencias dixitais, a visualización de 
vídeos das persoas maiores contando as súas 
experiencias coa tecnoloxía, e un acto de entrega 
de premios aos participantes e centros gañadores. 
Tamén dentro deste proxecto celebrouse o 30 
de maio o seminario “Viaxa e descobre novos 
mundos desde o dixital” na Red CeMIT de Galicia 
que impartiu o CPEIG.

Xornada de peche do reto #CaminaenDigital cun Escape Room  
e entrega de premios
Unha destas actividades para potenciar o uso 
das tecnoloxías entre as persoas maiores é 
#CaminaenDigital, acción enmarcada no Día 
de Internet 2022. As actividades desta iniciativa 
están promovidas pola asociación Somos Digital, 
coordinadas pola Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia da Xunta de Galicia a 
través da súa Red CeMIT e apoiadas polo CPEIG. 

Celebrouse o Reto #CaminaenDigital, unha 
actividade colaborativa e lúdico-formativa na que 
75 persoas maiores de 7 Centros de Competencias 
Dixitais de Galicia –aulas CeMIT: Fisterra, Vigo, 
Guitiriz, Ortigueira, Castrelo de Miño e Cuntis, e 
como centro colaborador de CeMIT a Federación 
Galega de Asociacións Universitarias Sénior 
(Fegaus)– aprenden destrezas dixitais e actívanse 
fisicamente sumando pasos nas súas contornas 
para realizar o Camiño de Santiago de forma 
virtual e sumar os 764 quilómetros. Camiñan día a 
día polas súas proximidades, sacan fotos, gravan 
vídeos e rexistran e comparten estas experiencias 
a través da páxina web https://caminaendigital.
com/, do espazo na rede social Facebook  
https://www.facebook.com/CaminaEnDigital/, 
na que as imaxes e vídeos con máis “Gústame” 
levan premio, e do hashtag #CaminaenDigital. 

https://caminaendigital.com/
https://caminaendigital.com/
https://www.facebook.com/CaminaEnDigital/
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Máis de 1.200 estudantes de 27 centros escolares 
participan na multiconferencia web da décima 
edición do Día das Rapazas nas TIC

A enxeñeira en Informática Lucía Ardao, directora de Negocio 
TI de Indra en Galicia, a doutora en Medicina Molecular Laura 
Martínez, a enxeñeira en Telecomunicacións Edita de Lorenzo, 
e a desenvolvedora de proxectos transmedia para videoxogos 
Dhaunae de Vir, falaron das súas experiencias profesionais

O Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPEIG) colabora xunto 
á Secretaria Xeral de Igualdade e ao Centro 
de Supercomputación de Galicia (Cesga), 
dependente da Axencia Galega da Innovación 
(Gain) da Xunta de Galicia, na décima edición 
do “Día Internacional das Rapazas nas TIC” 
(International Girls in ICT Day). Celebrose o 
pasado 28 de abril por multiconferencia e foi 

retransmitido en directo a través de Internet 
para 1.232 estudantes de 27 centros escolares 
de toda Galicia. O acto foi inaugurado pola 
directora de Gain e presidenta do Cesga, Patricia 
Argerey; e contou coa intervención da conselleira 
de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

A actividade consistiu nunha multiconferencia 
web na que participaron catro profesionais 
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galegas que contaron, dun xeito ameno e polo 
miúdo, a súa traxectoria, no que traballan, e 
o que a tecnoloxía pode aportar en diversos 
campos para mellorar a vida de todas e todos. 
Desde os centros, as rapazas e rapaces de 
primaria e secundaria enviaron as súas preguntas 
e inquedanzas en directo para poder ter ese 
diálogo directo con elas. Tamén de forma 
presencial e ao remate do coloquio, un grupo 
de estudantes de primaria do Colexio Pío XII 
de Santiago realizaron unha visita guiada polo 
Cesga e ao novo superordenador Finis Terrae III.

Un grupo de rapaces do colexio  
Pío XII de Santiago visitou o Cesga 

nesta actividade organizada  
pola Secretaría Xeral de Igualdade  

e polo propio Cesga  
e na que colabora o CPEIG

Participaro nunha mesa redonda, moderada pola 
coordinadora da área e-learning do Cesga, María 
José Rodríguez Malmierca, catro destacadas 
tecnólogas galegas que traballan e investigan 
en ámbitos relacionadas coas novas tecnoloxías, 
desde perspectivas moi distintas: a doutora en 
Medicina Molecular Laura Martínez, a enxeñeira 
en Telecomunicacións Edita de Lorenzo e Lucía 
Ardao, enxeñeira en Informática e directora de 
Negocio TI de Indra en Galicia, que estiveron 
de forma presencial, e a a desenvolvedora de 
proxectos transmedia para videoxogos Dhaunae 
de Vir, que se conectou desde Bruxelas.
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