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1 I NTRODUCIÓN
Do mesmo xeito que no resto de ámbitos sociais, a situación económica global require do colexio esforzos
complementarios para poder acometer as súas iniciativas.
Seguindo coa liña marcada nos anos anteriores, o colexio seguiu incrementando significativamente a súa representatividade nos sectores público e privado con numerosas actividades e iniciativas. Durante o ano 2021,
o colexio seguiu afianzándose como un dos organismos de referencia no campo das TIC, aportando a súa experiencia en numerosos foros e aparicións públicas nos medios de comunicación.
No eido dos servizos colexiais, debido a situación provocada pola pandemia do SARS-CoV-2, o ano 2021 supuxo o mantemento de paralización de iniciativas como “Navega con rumbo”, nerbangantes a melloría da situación propiciou retomar a presencialidade da celebración da Noite da Enxeñaría en Informática, mudando
de localización a un espazo máis amplo. Tamén decidiuse manter a celebración das Asambleas do 2021 no
formato online.
Para finalizar esta breve introdución, antes de pasar ao desglose das actividades desenvolvidas por cada comisión, cabe indicar que a 31 de decembro de 2021 o colexio contaba con 333 membros.

2 R ESUMO

DA ACTIVIDADE DAS COMISIÓNS

2.1 C OMISIÓN

DE

R ÉXIME I NTERNO

Durante o ano 2021, cos estatutos xa actualizados e publicados no DOG, a actividade desta comisión focalizouse no ámbito da ética, liderando a iniciativa da creación do Sello de empresa ética do Consello General de
Colegios de Ingeniería en Informática. Este selo conta con varias empresas galegas adheridas como Tecalis,
Pintos e Salgado ou Ilux. Estes traballos foros aliñados coa estratexia de ética marcada polo European Framework for the ICT profession.

2.2 C OMISIÓN

DE

I MAXE C ORPORATIVA
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Durante o ano 2021 esta comisión continuou coa a súa actividade de elaboración e coordinación da imaxe
corporativa do colexio, especialmente no relativo á XIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, así
como nos diferentes actos públicos organizados polo colexio.
Complementariamente, durante o ano 2021 a comisión continuou coa súa actividade de xestión do portal corporativo coa publicación de preto de 142 elementos de contido neste medio.
Así mesmo durante o ano 2021 continuase coa labor acometida de incrementar a presenza do CPEIG en redes sociais a través de Facebook e o Twitter do CPEIG. Tamén se lle deu un pulo a canle de Youtube
A conta de Facebook do CPEIG ten actualmente 712 Seguidores e o Twitter dispón de 1.338 seguidores.
Nestas redes sociais, que xestionanse simultaneamente xunto con Vía Láctea, aparecen as informacións corporativas da entidade e outras de interese sobre a profesión que teñen gran seguimento entre os seus colexiad@s.
Seguironse potenciaron os canles de comunicación cos colexiados co obxecto de facerlles chegar as ofertas
das entidades colaboradoras do CPEIG mediante a utilización dunha lista de difusión.
Elaborase mensualmente un boletín informativo coas principais novas do CPEIG, resumindo a actividade realizada polo Colexio no mes anterior e mesmo adiantando actividades que se celebrarán proximamente. Este
newsletter elabórase a través da plataforma Mailchimp, subindo os contidos neste portal e enlazándoos coa
noticia principal subida na web do Colexio, para finalmente enviar o boletín por correo electrónico.

2.3 C OMISIÓN

DE

P ERITAXES

E

A RBITRAXES

Durante o ano 2021 a función da Comisión de Peritaxes e Arbitraxes realizouse como se realizou en anos anteriores: a finais do ano 2020 solicitouse a relación de colexiados interesados en formar parte do “ Corpo Oficial de Peritos” ( COP) e unha vez confeccionada, remitiuse a todos os Xulgados decanos de Galicia; tamén
se incluíu na Guía da Unión Profesional de Galicia a aqueles membros que así o autorizaron.:
Xestionáronse un total de catro solicitudes. Unha delas foi remitida ao Consello de Colexios de Enxeñería Informática (en diante CCII), debido a que non houbo peritos que aceptasen o encargo. Existiu unha incidencia
neste caso: tras anotarse un perito do COP, non foi posible contactar con el para que finalmente valorase o
encargo. Non é aceptable anotarse a unha pericial para logo non responder ao solicitante nin aos responsables da Comisión de Peritaxes.
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Aproveitamos para lembrar a importancia de notificar ao CPEIG calquera asunto ou incidencia que se teña
das solicitudes enviadas.
Foi solicitado un visado pericial por parte dun integrante do COP e xestionouse adecuadamente.
Tamén se propuxeron cursos para mellorar a capacitación do corpo de peritos, coa modalidade en liña para
favorecer a realización dos mesmos e que contaron cun prezo especial para os colexiados e colexiadas do
CPEIG. Neste ámbito presentouse:
●

VIII Edición Curso Online de PERITAJE en INFORMÁTICA do Colegio Profesional de Ingenieros
en Informática de la Comunidad de Madrid (Setembro).

●

Curso análise forense e resposta ante incidentes organizado polo CPETIG (Setembro).

●

La peritación informática paso a paso organizado polo Colegio de Asturias (Setembro).

Consideramos que son cursos con profesores altamente cualificados e cuxa característica de online fan que
sexan accesibles dada a situación actual. Insistir en que é necesario contar co interese suficiente por parte
dos colexiados para a súa organización.
Por último, destacar a solicitude de: “Participación na iniciativa de creación de servizo nacional de periciais de
especial transcendencia” onde os peritos interesados anotáronse á devandita iniciativa do CCII.

2.4 C OMISIÓN

DE

F ORMACIÓN

Dentro do Programa de Formación do CPEIG para o ano 2021, desenvolvéronse os seguintes cursos e xornadas:
●

Curso online en colaboración con Cyber Security Center: especialización en ciberseguridade na
modalidade online

●

COLOQUIO VIRTUAL: Día das Rapazas nas TIC, con referentes femininos para atraer vocacións
científico-tecnolóxicas

●

Curso online en colaboración con Data Privacy Institute: “Curso de Especialización en Protección
de Datos – CEPD”

●

Formación TECH KIDS: especializada para profesionais e espazos de debate sobre as TIC
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●

Campamento tecnolóxico (rapazas de 12 a 18 anos) nas tres facultades galegas de informática.

●

Tres14.pm: Innovación, Robotización e BlockChain para optimizar os beneficios dos Fondos Next
Generation

●

FORMACIÓN: De administración dixital para empregados públicos para achegar as organizacións
públicas ao cidadán

●

Debate: o concepto de xemelgo dixital, a réplica virtual dun produto ou servizo

●

Networking tres14.pm: A ética e a deontoloxía na enxeñaría informática

●

FORMACIÓN: Ciberseguranza Kids

●

DEBATE: Do reitor da UDC, Julio Abalde

●

Xornada sobre a Blockchain, tecnoloxía para transferir datos dunha maneira segura

●

O programa Mática organizouse en outubro na Facultade de Informática da Universidade da
Coruña

●

A análise a proba electrónica na xustiza, co charla online da maxistrada galega Ana Isabel Cabido

●

Mobile Week Ourense - os cambios da transformación dixital na vida cotia

A continuación, ofrécese unha descrición ou nota de prensa de cada un dos cursos e xornadas celebrados en
orden cronolóxico

2.4.1 C U R S O

ONLINE EN COLABORACIÓN CON

CYBER SECURITY CENTER:

ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDADE NA MODALIDADE ONLINE

O Colexio Profesional de Enxañería en Informática de Galicia (CPEIG) organizou, en colaboración con Cyber
Security Center, un curso de especialización en ciberseguridade na modalidade online do 12 ao 29 de abril. O
horario de conexión en directo (streaming) foi de 16.00 h a 20.00 h.
Este curso ofreceu profundos coñecementos sobre os fundamentos e goberno da ciberseguridade, arquitecturas, políticas, estratexia e estándares, análise e xestión de riscos, marco normativo, operativa de ciberseguridade, infraestruturas críticas, ciberintelixencia, xestión de incidentes, boas prácticas e soft skills da figura do
Director de Seguridade da Información.
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2.4.2 COLOQUIO VIRTUAL: D Í A

DAS

RAPAZAS

NAS

TIC,

CON REFERENTES

FEMININOS PARA ATRAER VOCACIÓNS CIENTÍFICO -TECNOLÓXICAS

Máis de 1.150 estudantes participaron o 22 de abril nun coloquio virtual con catro mulleres do mundo das TIC:
Beatriz Paz, Ana Freire, Úrsula Martínez e Verónica Bolón
Fernando Suárez, presidente do Colexio profesional: “A Enxeñaría en Informática é a profesión máis social do
noso tempo e por iso facemos un chamamento ás estudantes para que estean máis presentes na sociedade
do futuro”
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) participou na novena edición do “Día
Internacional das Rapazas nas TIC”, ICT-Go-Girls!, organizada xunto á Secretaria Xeral de Igualdade e ao
Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) da Xunta de Galicia. O evento 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.
A través da Plataforma Webinar do Cesga, a xornada foi retransmitida en directo para escolares de primaria e
secundaria de toda Galicia. Deu a benvida aos participantes a directora da Axencia Galega da Innovación
(GAIN) e presidenta do CESGA, Patricia Argerey. A continuación, interveu a secretaria Xeral de Igualdade,
Susana López Abella, e clausurou o acto o director do CESGA, Mauro Fernández.
Nesta edición bateuse récord de participación, con máis de 30 centros e máis de 1.150 alumnas e alumnos
desde 5º de primaria a 2º de bacharelato. Coñeceron a catro tecnólogas galegas que lles contaron, en primeira persoa, o que a tecnoloxía pode aportar en diversos campos científicos e laborais para mellorar a vida da
cidadanía: a enxeñeira de Telecomunicacións, Beatriz Paz Santalla; a doutora en Enxeñaría en Informática,
Ana Freire; a enxeñeira Aeroespacial, Úrsula Martínez Álvarez; e a doutora en Enxeñaría en Informática,
Verónica Bolón Canedo.
Como colaborador desde hai anos nesta actividade, o CPEIG está convencido da importancia que supón incorporar o talento feminino a un sector clave como o tecnolóxico. O seu presidente, Fernando Suárez, explicou que as novas tecnoloxías compren un papel estratéxico no cambio de época que se está a vivir, e en concreto, asegura que a informática é unha disciplina transversal a practicamente todos os sectores produtivos,
desde a agricultura e a pesca á educación, cultura, sanidade, automoción, etc.
“A informática está en todos os sitios, e así quedou demostrado coa pandemia, e transformou a nosa sociedade ata o punto de que a cantidade de tecnoloxía que temos á nosa disposición abre novas oportunidades en
todos os campos” –indicou–.
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Europea aprobou o Fondo de Recuperación Europeo, tamén chamado Next Generation, e España presentou
o seu Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, bautizado como “España puede”, con fondos para
a transición dixital. “Por primeira vez na historia, a informática é clave para a sostibilidade do planeta e para
asegurar o reparto eficiente dos recursos, sendo crítica para a mellora da calidade de vida das persoas. A Enxeñaría en Informática é a profesión máis social do noso tempo e por iso facemos un chamamento ás estudantes para que estean máis presentes na sociedade do futuro” –manifestou–.
Oportunidades laborais do sector tecnolóxico
Na súa intervención, a enxeñeira superior en Telecomunicacións pola Universidade de Vigo (UVigo), Beatriz
Paz, deu unhas pinceladas sobre a súa traxectoria desde que era unha estudante co obxecto de contrarrestar
algún dos tópicos que existen sobre as carreiras técnicas. “Non deben deixarse asustar pola dificultade que
se lles presupón a estas disciplinas ou o mito do ‘cerebrito’ illado do mundo. As persoas que traballamos no
ámbito da tecnoloxía somos como calquera outra, con amigos e vida social” –explicou–.
De seguido, Paz Santalla falou das oportunidades laborais que ofrece a tecnoloxía, un sector sempre na busca de gran cantidade de postos de traballo cualificados. “O futuro estano deseñando as empresas tecnolóxicas e os tecnólogos, por iso é tan importante que haxa máis mulleres no sector tecnolóxico para que non queden excluídas” –apuntou–.
Ana Freire mandou varios mensaxes no seu relatorio con fin de animar ás mozas a descubrir o mundo da
ciencia e a tecnoloxía, porque non son ámbitos desconectados da sociedade. “Tanto a ciencia como a tecnoloxía teñen aplicacións sociais moi diversas e necesarias, como a saúde ou a sostibilidade” –matizou–.
De maneira informal, Freire explicaralle aos estudantes o seu día a día no traballo de enxeñeira informática,
interactuando con profesionais de sectores moi diversos e viaxando e aprendendo cousas novas. En particular, explicaralles o proxecto STOP, que liderou hai máis de catro anos e no que se aplicaba intelixencia artificial para detectar problemas de saúde mental. Finalmente, presentoulles a iniciativa Wisibilízalas, destinada a
dar a coñecer o bo facer de moitas mulleres que traballan en STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas), para que lles poida servir de inspiración.
Investigación espacial e intelixencia artificial
Pola súa parte, Úrsula Martínez centrouse en explicarlles o proceso a seguir nun proxecto de enxeñaría, desde que se pensa en algo ata que se obtén o resultado final. En particular, faloulles dun proxecto que fixo hai
dous anos dun simulador de campo magnético terrestre, ilustrado con vídeos das últimas etapas do proxecto
desenvolto no Spanish User Support and Operations Centre (EUSOC), un centro de investigación espacial da
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) delegado da Agencia Espacial Europea. Ademais, a enxeñeira aero-
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espacial explicará as súas prácticas no EUSOC na actualidade traballando no estudo do comportamento térmico de certos materiais na contorna espacial.
Finalmente, a carballesa Verónica Bolón relatou aos escolares o seu inicio na etapa escolar e como desde
ben nena xa se decantara polas matemáticas e a física. Cando chegou o momento de escoller carreira, de cantouse por unha enxeñaría pola saída profesional. Tras matricularse inicialmente en Telecomunicacións, finalmente cursou Enxeñaría en Informática na Universidade da Coruña (UDC). “Descubrín que a informática é
unha disciplina transversal, con moitas aplicacións e moi interesantes, nas que as matemáticas e a física xogan un papel moi importante” –salientou–.
Xa á hora do Proxecto Fin de Carreira, Bolón apostou pola Intelixencia Artificial (IA), departamento dirixido por
mulleres na UDC, e desde ese momento forma parte do grupo de investigación LIDIA (Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial). “Investigar en IA é moi satisfactorio xa que é unha material multidisciplinar e transversal que me permite abordar unha gran variedade de problemas. Teño creado algoritmos para axudar a detectar enfermidades (retinopatía do prematuro, apnea do sono, insuficiencia cardíaca), para detectar vertidos no océano, ataques en redes de computadoras ou mesmo para poder ser aplica dos en dispositivos intelixentes do tamaño dun anel” –concretou–. Desde 2016 Verónica Bolón é profesora na
Facultade de Informática da UDC, compaxinando as súas labores docentes cos traballos de investigación.
O evento contou coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de Galicia
(AMIT-GAL), Asociación.GAL, Facultade de Ciencias da Educación, Woman Emprende e Oficina de Igualdade da Universidade de Santiago, Facultade de Informática da Universidade da Coruña (UDC), Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións da Universidade de Vigo (UVigo) e grupos de mulleres tecnólogas en Galicia
como GalsTech e Hello Sisters!

2.4.3 C U R S O O N L I N E E N C O L A B O R A C I Ó N
ESPECIALIZACIÓN EN PROTECCIÓN

D A T A P R I V A C Y I N S T I T U T E : “C U R S O
D A T O S – CEPD”

CON
DE

DE

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) organizou, en colaboración con Data
Privacy Institute (DPI), un “Curso de Especialización en Protección de Datos – CEPD” en modalidade on-line
que se celebrou do 1 ao 24 de xuño, de luns a xoves de e 16.00 h a 21.00 h.
O curso contou con 60 horas de duración e estivo orientado a outorgar unha especialización profesional en
materia de privacidade desde unha perspectiva xurídica, técnica e organizativa. Abordouse a normativa vixente no contexto nacional, o novo marco europeo e internacional, e profundizouse nos fundamentos que rexen a
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seguridade da información. O alumnado tivo opción de realizar un exame de certificación posteriormente en
Galicia.
Durante o curso, o alumnado tivo acceso ao Aula Virtual, onde se publicaron os documentos traballados con
cada docente, o material audiovisual das sesións, os casos prácticos para traballar en grupo e poñer en práctica os coñecementos adquiridos, e os foros de resolución de dúbidas e intercambio de experiencias con titores e alumnos.
Tratouse dunha formación recoñecida pola entidade de certificación «International Information Security Community, ISMS Forum» designada pola Agencia Española de Protección de Datos | (AEPD). Así mesmo, o contido impartido facilita a preparación dos coñecementos para abordar tanto a certificación Certified Data Privacy Professional -CDPP-, como a Certificación de Delegado de Protección de Datos -CDPD

2.4.4 F O RM A C I Ó N TECH KIDS:
D E B A T E S O B R E A S TIC

ESPECIALIZADA PARA PROFESIONAIS E ESPAZOS DE

O programa Tech Kids englobou actividades para nenos e adolescentes de 3 a 18 anos, con encontros con
profesionais, campamentos tecnolóxicos e contacontos sobre un uso seguro de Internet
Traballadores dos sectores tecnolóxico e da administración poderon participar en cursos presenciais e de teleformación sobre administración electrónica, BlockChain e ciberseguridade
O presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), Fernando Suárez, e a
directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, renovaron recentemente a cooperación que veñen mantendo nos últimos anos coa sinatura dun acordo, enmarcado dentro da
Estratexia Galicia Dixital 2030, con catro liñas de actuación, a desenvolver ao longo deste ano, centradas na
posta en marcha actividades de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías en Galicia.
Celebraronse actividades e accións de difusión da Sociedade Dixital en Galicia, a cuarta edición do Programa
Tech Kids, xornadas formativas para traballadores dos sectores TIC e de administración e servizos, e os espazos de networking co programa tres14.pm.
Co obxecto de difundir entre a sociedade galega os avances tecnolóxicos que permiten unha mellora da competitividade das empresas, programaranse actividades e accións de difusión da Sociedade Dixital en Galicia,
con accións concretas de difusión para alcanzar unha mellora da comunicación para a comunidade de cole-
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xiados enxeñeiros en informática, profesionais, organismos e empresas do sector TIC galega, en temas de investigación, tendencias de mercado ou innovación.
Desafíos temáticos para os máis pequenos en investigación, resolución de problemas e enxeñaría
Para fomentar as vocacións STEM entre a mocidade galega, o CPEIG e a Amtega organizaron en 2021 diversas actividades enmarcadas en Tech Kids, programa que forma parte do Plan Digitalent da Amtega.
Organizaronse encontros con profesionais TIC coa rapazada no mes de xuño, onde o profesional mantivo
esta xuntanza online cun grupo de doce rapaces que poderon interactuar co profesional aínda que a retrasmisión fora en aberto.
En concreto, trátaronse de reunións de profesionais con nenas e nenos de 6 a 18 anos sobre a elaboración
de temas tan diversos e de actualidade como a ciberseguridade, a creación de personaxes 3D, creación de
videoxogos, robótica, intelixencia artificial, a informática na saúde, impresión 3D ou industria 4.0.
Outra das iniciativas do programa Tech Kids foi a posta en marcha dun ambicioso programa, denominado
MÁTICA, de fomento das vocacións nas TICs. Este programa multidimensional comezaba a súa andaina co
campamento tecnolóxico Mática, deseñado coa finalidade de crear unha comunidade de mozas interesadas
nas tecnoloxías TIC de 12 a 18 anos de distintas localidades galegas e que se desenvolverá tanto presencial,
nos tres centros universitarios de Informática de Galicia (Campus de Coruña, Campus de Ourense e Campus
Vida Santiago), e contando tamén cun grupo online para aquelas rapazas que neses días non se poidan conectar pero que desexen formar parte da comunidade MATICA. Esta comunidade contará con máis actividades durante o ano con xornadas online onde os participantes recibirán ferramentas e contidos que lles permitan ver a tecnoloxía e as súas aplicacións á sociedade, ter coñecemento do traballo de mulleres no sector TIC
e as súas experiencias vitais, e recibir información e coñecemento para decidir a súa futura carreira profesional.
Tamén englobado en Tech Kids celebraronse a actividade Ciberseguranza-Kids, unhas xornadas de divulgacion sobre ciberseguridade, que consistirán en charlas online na modalidade de contacontos nas que poderán
participar nenas e nenos de 3 a 12 anos.
Xornadas formativas para axentes da Rede CeMiT
O CPEIG e a Amtega programaron xornadas formativas para favorecer o desenvolvemento das potencialidades dos traballadores dos sectores TIC e de administración e servizos, permitindo que alcancen maiores niveis de cualificación, que adapten os seus coñecementos á contorna e favorecer a súa promoción profesional.
Desenvolveronse tamén formación específica dirixida aos axentes da Rede CeMiT para incrementar as súas
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habilidades e competencias dixitais que reverterá nun aumento dos coñecementos tecnolóxicos dos usuarios
das aulas CeMiT.
Estas xornadas formativas, que foron en modalidade mixta presencial e teleformación, abordaron a cuestión
da administración electrónica, cun máximo de seis cursos de temáticas diferentes, con 50 alumnos por edición; as tecnoloxías BlockChain, cunha xornada inaugural e sesións de formación online para un máximo de
60 participantes, organizada en colaboración coa Alastria (asociación que fomenta a economía dixital a través
do desenvolvemento de tecnoloxías de rexistro descentralizadas/Blockchain) e a Escola Superior de Enxeñaría Informática do Campus de Ourense da Universidade de Vigo (ESEI); e formación en ciberseguridade dirixida aos axentes da Rede CeMiT.
Finalmente, o acordo estableceu a celebración do programa de networking e debate creado polo CPEIG denominado tres14.pm., que conta con espazos de networking, de debate, opinión e coñecemento, invitando a
expertos en distintas materias para que realicen unha exposición seguindo un programa específico onde os
relatores reflectirán en catorce minutos tres principios sobre dita temática de cara a establecer un coloquio
posterior cos participantes. Faranse varias xornadas cun modelo mixto que comezarán ás 3 horas 14 minutos
do mediodía.
Todas estas propostas citadas describirasen a continuación en distintos apartados.

2.4.5 C A M P A M E N T O

TECNOLÓXICO

(RAPAZAS

DE

12

A

18

ANOS) NAS TRES FACULTADES

GALEGAS DE INFORMÁTICA.

Os talleres sobre pensamento computacional, programación móbil, robótica e intelixencia artificial estenderanse ata mércores, tamén vía online.
O programa Mática está organizado polo CPEIG e a Amtega
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega), coa colaboración das tres universidasdes galegas, iniciaron o 28 de xuño os
talleres do programa Mática, destinado a crear unha comunidade de rapazas de entre 12 a 18 anos en Galicia
que permita desenvolver as súas competencias no eido das TIC. Mática forma parte das iniciativas previstas
no marco do programa Tech Kids, froito do convenio de colaboración asinado polo CPEIG e a Amtega para a
posta en marcha de actividades de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías en Galicia. Os talleres de Mática foron inaugurados o 28 de xuño telematicamente polo presidente do CPEIG, Fernando Suárez, e a directora de Amtega, Mar Pereira.
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Segundo explicou a vicepresidenta do CPEIG, Susana Ladra, Mática xorde co obxecto de aumentar a presenza de rapazas nos estudos de Enxeñaría en Informática, en parte debido a falta de referentes femininos, o
descoñecemento da profesión de enxeñaría informática e a existencia de estereotipos afastados da realidade
do sector. “O programa Mática non é só formativo, senón que ten o obxecto de crear unha rede entre todas as
rapazas con intereses nas TIC como creadoras e desenvolvedoras de tecnoloxía e as súas aplicacións na sociedade. En particular, permitirá coñecerse a estudantes de puntos moi distantes de Galicia que queiran estudar estas titulacións no futuro, creando lazos de amizade e colaboración” –explicou Susana Ladra–.
O primeiro grande evento deste programa foi un campamento tecnolóxico que se desenvolveu o 28 de xuño
luns, o 29 de xuño martes e o mércores 30 de xuño, de forma presencial en tres sedes diferentes en horario
de 9:30 a 14:30 horas. Participaron un centenar de rapazas na Facultade de Informática da Coruña (FIC) da
Universidade da Coruña (UDC), na Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) da Universidade de Santiago (USC) e na Escola Superior de Enxeñaría Informática (ESEI) de Ourense da Universidade de Vigo (Uvigo),
así como de forma telemática para aquelas que non poidan desprazarse.
As actividades do campamento estiveron dirixidas por profesoras e investigadoras das universidades, xunto
con estudantes de últimos cursos das titulacións de enxeñaría en informática. Impartíronse talleres de iniciación ao pensamento computacional, programación móbil, robótica e intelixencia artificial, así como charlas con
profesionais de recoñecido prestixio ou visitas aos centros de investigación das universidades. Todas as actividades estiveron adaptadas á idade das participantes, que estiveron dividas en grupos de quince nenas, é dicir, dous grupos dun total de 30 rapazas por sede presencial.
Mática regresou con novas actividades en setembro, polo que se recomendou a todas as rapazas interesadas
que estiveran atentas ao calendario de eventos do programa. Inscricións: https://matica.gal/

2.4.6 T R E S 14. P M : I N N O V A C I Ó N , R O B O T I Z A C I Ó N E B L O C K C H A I N
BENEFICIOS DOS FONDOS NEXT GENERATION

P A R A O P TI M I Z A R O S

O venres 23 de xullo de 2021 en horario de 15:00 a 16:00 H (por streaming) houbo unha nova sesión do
evento tres14.pm cuxo obxetivo é xerar un espazo de coñecemento, debate, opinión e networking para profesionais do sector tecnolóxico e público xeral interesado.
O persoeiro invitado é Miguel Ángel Domínguez, cofundador e CEO de Add4u, e Presidente de Alastria; cuxo
relatorio será "Innovación, Robotización e BlockChain para optimizar os beneficios dos Fondos Next Generation"
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2.4.7 FORMACIÓN: D E

ADMINISTRACIÓN DIXITAL PARA EMPREGADOS PÚBLICOS PARA

ACHEGAR AS ORGANIZACIÓNS PÚBLICAS AO CIDADÁN

Miguel Ángel Amutio, director da División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad do Ministerio de
Política Territorial y Función Pública: “La digitalización es una oportunidad de transformación que va más allá
de lo estrictamente tecnológico y es ineludible y es clave para el proceso de reconstrucción económica y la
plena integración en la economía digital”
Inaugurou o 14 de setembro a décimo primeira edición do Curso Superior de Administración Electrónica que
se impartiu ata o 26 de outubro na EGAP.
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) inauguraron o 14 de setembro a décimo primeira edición do “Curso Superior
de Administración Electrónica 2021”. O acto celebrouse no salón de actos da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de Santiago de Compostela, presidido pola directora da Amtega, Mar Pereira; a directora
da EGAP, Sonia Rodríguez-Campos; e o presidente do CPEIG, Fernando Suárez.
A Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas sinala que unha Administración sen papel, baseada nun funcionamento integramente electrónico, non só serve aos principios de
eficacia e eficiencia, ao aforrar custos a cidadáns e empresas, senón que tamén reforza as garantías e ofrece
transparencia. No momento actual, marcado pala pandemia da covid-19, Fernando Suárez sinalou que a informática permitiu soster a educación, a economía, as relacións persoais, e por suposto o funcionamento da
Administración Pública, “unha importante lección coa que se demostra que a dixitalización permítenos achegar as organizacións públicas ao cidadán”.
Para reforzar esta idea, o presidente do CPEIG analizou os obxectivos da Axenda España Dixital 2025, centrada no impulso da transformación dixital que axudará ao desenvolvemento do Estado, co despregamento do
5G, o reforzo da ciberseguridade, a dixitalización das administracións públicas e das empresas, o desenvolvemento da economía do dato, a Intelixencia Artificial e os dereitos dixitais da cidadanía, entre outros. “Esta
axenda marca que en 2025, o 50% dos servizos públicos estarán dispoñibles en app móbil e simplificarase a
relación da cidadanía e empresas coas administracións” –asegurou–. Tamén España Dixital 2025 tentará pechar as fendas dixitais (socioeconómicas, de xénero, xeracionais, territoriais ou ambientais), que Suárez
manifestou que se acentuaron aínda máis durante a pandemia. “Preténdese conseguir que en 2025 o 80%
das persoas teñan competencias dixitais básicas, a metade delas mulleres” –indicou–.
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Para alcanzar estes propósitos, Fernando Suárez apuntou que as organizacións públicas deben “cambiar,
moverse e actuar”, tendo como centro da transformación ao cidadán e os servizos que se lle ofrecen.
Pola súa parte, a directora da Amtega destacou a importancia de avanzar na capacitación dixital do persoal
empregado público para adaptarse ao novos escenarios e ao novo modelo de Administración Dixital. Neste
sentido, salientou que en 2020 realizáronse máis de un millón de presentacións electrónicas a través da sede,
o que supuxo un incremento de máis do 63% con respecto ao ano anterior.
Mar Pereira lembrou que o 1 de xaneiro de 2022 entrará en vigor o novo Decreto de Competencias Dixitais de
Galicia que permitirá desenvolver o Plan de Capacitación Dixital persoal empregado público. Este Plan definirá as competencias dixitais mínimas para poder acceder a un posto na administración.
Os coñecementos e habilidades serán avaliados co Certificado Galego de Competencias Dixitais, que
poderán obter todas as persoas de Galicia maiores de 16 anos. As certificacións avaliarán 21 competencias
englobadas en 5 áreas de dominio: información e datos; comunicación e colaboración; creación de contido dixital; seguridade e privacidade e solución dos problemas.
Claves da transformación dixital
O director da División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad do Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, Miguel Ángel Amutio, explicou que a dixitalización é “una oportunidad de transformación que
va más allá de lo estrictamente tecnológico y es ineludible”. Destaca que constitúe un elemento absolutamente clave para o proceso de reconstrución económica e a plena integración na economía dixital.
Amutio sinalou que a administración dixital facilita escenarios de servizos con maior orientación ao usuario,
máis fáciles de usar, máis accesibles, abertos, inclusivos, participativos e baseados nos datos, á vez que
debe atender aos riscos de ciberseguridade pola acentuada dependencia da tecnoloxía.
Na súa presentación, “Presente e futuro da administración electrónica”, tratou as claves da transformación dixital en xeral, e da administración dixital en particular, e como debe enfrontarse tendo presente elementos
fundamentais e aspectos transversais e cales son todos eles. Tamén falou de cara onde vai a Unión Europea
nesta materia, cales son as áreas nas que pon o foco, así como a situación de España en materia de administración dixital segundo a perspectiva dos pilares fundamentais que permiten comprender o progreso alcanzado e por que é un referente no exterior, a axenda para impulsar esta transformación a través esencialmente
do Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 – 2025 e o seu contexto como motor da evolución tecnolóxica do país, e, finalmente que retos e conclusións se poden prever.
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Formación transversal
Esta actividade tivo como finalidade afondar, desde unha perspectiva técnico- xurídica e cunha importante
parte práctica, na concepción da administración electrónica, incidindo na relevancia que ten a súa implantación nas distintas Administracións galegas. A dirección académica está a cargo do presidente do CPEIG, Fernando Suárez. Así, os contidos do programa analizaron desde distintos enfoques a administración dixital para
que o alumnado adquira ou perfeccione os seus coñecementos teóricos e prácticos en informática e en dereito.
Este curso superior, que serviu para dar formación a 50 empregados públicos, desenvolveuse do 14 de setembro ao 26 de outubro. Cun total de 114 horas lectivas, impartiise na modalidade semipresencial, con 30
horas de prácticas presenciais en Santiago de Compostela os días 14, 21 e 28 de setembro e 5, 19 e 26 de
outubro, en horario de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas, e 84 horas de teleformación.

2.4.8 D E B A T E :

O CONCEPTO DE XEMELGO DIXITAL, A RÉPLICA VIRTUAL DUN PRODUTO OU

SERVIZO

Contouse coa presenza de Manuel Meijide, director da compañía ILUX Visual Technologies, o venres 24 de
septembro no Centro GaiasTech na Cidade da Cultura
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) organizaron o 24 de setembro un espazo de networking e debate chamado
tres14.pm. Celebrouse de maneira presencial, para un grupo máximo de quince profesionais do sector das
TIC ou outras persoas interesadas na materia, no Centro GaiásTech situado na Cidade da Cultura en Santiago (Monte Gaiás, s/n. Edificio CEM).
Este programa difunduse desde o centro GaiasTech, recentemente inaugurado, e que se configura como o
elemento central e coordinador do ecosistema dixital de Galicia e da súa relación co resto da economía gale ga na procura dunha competitividade duradeira e xerando espazos de integración e inclusión dixital e de desenvolvemento persoal do noso talento dixital. O programa contou con espazos de networking, de debate,
opinión e coñecemento, invitando a expertos en distintas materias para que realicen unha exposición seguindo un programa específico no que reflectirán, en catorce minutos, tres principios sobre dita temática de cara a
establecer un coloquio posterior cos participantes.
O relator desta xornada foi Manuel Meijide, director da compañía ILUX Visual Technologies. Impartiu unha
conferencia titulada “O xemelgo dixital como impulsor da transformación dixital na industria”. Meijide explicou
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que un Xemelgo Dixital (Digital Twin) é unha representación dixital dun contorno ou proceso físico, réplicas
virtuais que se empregan para simular a realidade e o seu comportamento en determinadas circunstancias.
Sinala tamén que, máis alá dun mero modelo tridimensional, o xemelgo dixital combina unha representación
co Big Data, Cloud Computing, IoT, Machine Learning ou Intelixencia Artificial para conseguir unha copia
completa e en tempo real dun determinado contorno ou proceso físico cunhas características e estado concretos.
A través desta copia virtual, Meijide sinala que é posible unha análise exhaustiva da información, así como
experimentar sen correr riscos, algo moi beneficioso por exemplo en procesos de fabricación. Ademais, dado
que o xemelgo dixital simula o comportamento do seu homólogo físico, este último pódese monitorizar, anali zar, automatizar e mesmo predicir o seu comportamento, en definitiva, mellorar. “Os xemelgos manexan, monitorizan e tratan información masiva e integran multitude de sistemas, conectando diferentes tipos de datos
para crear unha única visualización para xestionar todo o proxecto representado” –asegura–.
Meijide destacou que os xemelgos dixitais son de aplicación en multitude de sectores e todo tipo de empresas. O seu ámbito de aplicación asóciase á transformación dixital da empresa, xa que con eles é posible realizar un control dos sistemas para reducir as incidencias, previr tempos de inactividade, planificar tarefas e diferentes escenarios e probalos mediante simulacións ou acelerar procesos, todo isto en tempo real.
Este programa forma parte dunha ampla axenda que a AMTEGA estivo a promover desde o centro Gaiastech, onde a tecnoloxía convertese no vector do cambio das nosas organizacións que poden dar respostas innovadoras e cun alto valor engadido ás demandas da nosa sociedade. Para coñecer a axenda de actividades
pódese facer accedendo portar dixital www.gaiastech.xunta.gal.

2.4.9 N E T W O R K I N G

T R E S 14. P M :

A

ÉTICA E A DEONTOLOXÍA NA ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Contouse coa presenza de Darío Álvarez, vicedecano do Colegio Oficial de Ingenieros en Informática do Principado de Asturias e membro da Comisión de Ética e Deontoloxía do Consejo de Colegios de Ingeniería Informática, este xoves 30 no Centro GaiasTech na Cidade da Cultura
Falaou do “Selo de Empresa éTICa”, iniciativa creada polo Consejo de Colegios de Ingeniería en Informática,
que certifica o desenvolvemento de servizos tecnolóxicos de calidade
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) organou o xoves, 30 de setembro, un novo espazo de networking e debate
chamado tres14.pm. Celebrouse de maneira presencial, para un grupo máximo de quince profesionais do
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sector das TIC ou outras persoas interesadas na materia, no Centro GaiásTech situado na Cidade da Cultura
en Santiago (Monte Gaiás, s/n. Edificio CEM) ás 15:00 horas. Ademais, podeuse seguir en streaming onde os
participantes interactuaban co relator a través do chat.
Este programa difundiuse desde o centro GaiasTech, recentemente inaugurado, e que se configura como o
elemento central e coordinador do ecosistema dixital de Galicia e da súa relación co resto da economía gale ga na procura dunha competitividade duradeira e xerando espazos de integración e inclusión dixital e de desenvolvemento persoal do noso talento dixital. O programa conta con espazos de networking, de debate, opinión e coñecemento, invitando a expertos en distintas materias para que realicen unha exposición seguindo
un programa específico no que reflectirán, en catorce minutos, tres principios sobre dita temática de cara a
establecer un coloquio posterior cos participantes.
O relator desta xornada foi Darío Álvarez, doutor en Informática pola Universidad de Oviedo, vicedecano do
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática do Principado de Asturias, e membro da Comisión de Ética e Deontoloxía do Consejo de Colegios de Ingeniería Informática (CCII).
Impartiu unha conferencia titulada “Ética e Deontoloxía na Enxeñaría en Informática. O selo de Empresa éTICa do CCII” na que ofreceu unhas nocións básicas sobre a ética e deontoloxía profesional en informática,
para continuar cos aspectos máis relevantes do Código Ético e Deontolóxico da Enxeñaría Informática, recentemente aprobado polo Consejo de Colegios de Ingeniería Informática. Finalizou informando sobre o novo
Selo de Empresa éTICa, que vantaxes aporta para as empresas e cales son os requisitos necesarios para solicitalo.
Ademais dos beneficios na relación da profesión coa sociedade, Darío Álvarez sinala que as enxeñeiras e enxeñeiros en informática poden ter apoio do código ético na toma das mellores decisións profesionais posibles,
respectando os intereses do cliente, do empregador, do profesional, da sociedade no seu conxunto e da propia profesión. Esta relevancia da ética profesional na enxeñaría en informática tamén se observa na extensión
da aplicación do concepto de ética profesional non só ao profesional individualmente, senón á organización
na que desempeña a súa actividade.
Para responder aos retos que presenta a aplicación da ética e deontoloxía profesional no nivel empresarial, o
CCII lanzou a iniciativa pioneira do “Selo de Empresa éTICa” e un rexistro das mesmas para poñer en valor a
estas empresas, favorecer a súa identificación e axudar á formulación posterior de políticas específicas para
elas. Darío Álvarez explicou que esta iniciativa para empresas, autónomos e institucións certifica que desenvolven servizos tecnolóxicos de calidade.
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Este programa formou parte dunha ampla axenda que a AMTEGA estivo a promover desde o centro Gaiastech, onde a tecnoloxía convertese no vector do cambio das nosas organizacións que poden dar respostas innovadoras e cun alto valor engadido ás demandas da nosa sociedade. Para coñecer a axenda de actividades
pódese facer accedendo portal dixital www.gaiastech.xunta.gal.

2.4.10 FORMACIÓN: C I B E R S E G U R A N Z A K I D S
Realizaronse dezaseis visitas a centros educativos das catro provincias galegas no mes de outubro dirixidas a
escolares de sete a doce anos
Un contacontos explicou de maneira dinámica e participativa os perigos da rede e conceptos da ciberseguridade
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) iniciou o mércores, 13 de outubro, a actividade Ciberseguranza Kids, unha
iniciativa enmarcada no convenio de colaboración asinado polo CPEIG e a Amtega para a posta en marcha
de actividades de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías en Galicia.
O obxecto da actividade, destinada a estudantes de entre sete e doce anos, foi explicarlles que é a ciberseguridade a través dun contacontos dinámico e participativo. A era dixital abre un mundo de posibilidades que require dun bo uso das novas ferramentas por parte das nenas e nenos. Este iniciativa achega aos máis novos
valores e oportunidades na esfera dixital, pero tamén as normas e límites para un uso seguro da Internet.
Ademais, esta iniciativa comprenderá a publicación do conto en dixital para a súa difusión permanente.
O contacontos “Ciberserguridade con Sofía” mestura narración e ilustración. É unha historia na que se conta
dun xeito lúdico ao alumnado os perigos da rede e da ciberseguridade. Tras o conto, o alumnado poderá preguntar dúbidas sobre a temática. A actividade finalizou cun obradoiro de debuxo guiado no que se seguiron
as indicacións do ilustrador.
Realizaronse visitas a centros escolares das catro provincias galegas [Lugo: Antas de Ulla, Guitiriz, O Saviñao, e Portomarín; Pontevedra: Ribadumia, Barro, Catoira e Pontevedra; A Coruña: Zas, Ribeira, Santiso e
Vimianzo; e Ourense: O Carballiño, Ourense, Ribadavia e Barbadás].
VISITAS CIBERSEGURANZA KIDS
13 de outubro
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-Santiso. CEIP Santiago. 13 horas
-Antas de Ulla. CEIP Antas de Ulla. 14:40 horas
14 de outubro

-Pontevedra. CEIP Álvarez Limeses. 8:45 horas

-Barro. CEIP Amor Ruibal. 13 horas
15 de outubro

-O Carballiño. CEIP Calvo Sotelo. 13 horas

-Ribadavia. Escolares dos centros educativos do Concello. Biblioteca Pública Municipal de Ribadavia horario.
9:15 horas
18 de outubro

-Escairón (O Saviñao). CEIP Escairón (pendente confirmación horario)

-Portomarín. CEIP Portomarín (pendente confirmación horario)
-Guitiriz. CEIP Plurilingüe Lagostelle (pendente confirmación horario)
20 de outubro

-Zas. CEIP Zas (pendente confirmación horario)

-Vimianzo (pendente confirmación centro e horario)
21 de outubro

-Ribeira. CEIP Frión (pendente confirmación horario)

-Catoira. CPI Progreso (pendente confirmación horario)
-Ribadumia. CPI Julia Becerra (pendente confirmación horario)
25 de outubro

-Barbadás. CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (pendente confirmación horario)

-Ourense. Colexio Plurilingüe Luis Vives (pendente confirmación horario)

2.4.11 DEBATE: D O

REITOR DA

UDC, J U L I O A B A L D E

Eduard Martín, director de conectividade intelixente en Mobile World Capital Barcelona, tratou o mércores 20
de aoutubro a tecnoloxía 5G
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Son os espazos de networking e debate tres14.pm que se celebraron nesta ocasión en streaming
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) organizou na mañá martes-19 e o mércores-20 de outubro dous novos espazos de networking e debate chamados tres14.pm.
Este programa difundiuse desde o Centro GaiásTech, inaugurado este ano na Cidade da Cultura, e que se
configura como o elemento central e coordinador do ecosistema dixital de Galicia e da súa relación co resto
da economía galega na procura dunha competitividade duradeira e xerando espazos de integración e inclusión dixital e de desenvolvemento persoal do noso talento dixital. O programa contou con espazos de networking, de debate, opinión e coñecemento, invitando a expertos en distintas materias para que realizasen
unha exposición seguindo un programa específico no que reflectirán, en catorce minutos, tres principios sobre
dita temática de cara a establecer un coloquio posterior cos participantes.
O taller de mañá martes versou sobre “A Cidade das TIC: Dixitalización e transformación dixital”, e estivo impartido polo reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde. Celebrouse por streaming ás 15:00 horas.
É reitor da UDC desde 2016, así como presidente da Comisión Sectorial da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas CRUE-Xerencias. Tamén é presidente da CIXUS e de FEUGA. É catedrático de Microbioloxía e doutor pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Xunto coa súa actividade docente, desenvolveu un labor investigador e a autoría de artigos de investigación, sendo autor de máis de 85 artigos de
investigación, 60 deles publicados en revistas internacionais de referencia, cinco libros, once capítulos de libros e dirixiu oito teses de doutoramento.
Dentro da xestión, no campo universitario desempeñou distintas responsabilidades. Foi secretario do Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía da USC, director do Departamento de Bioloxía Celular e Molecular
na UDC, director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) (2005-2009) e vicerreitor de Títulos, Calidade e Novas desde 2012 a 2015.
Cara a conectividade do futuro
A segunda sesión celebrouse o mércores 20 e tratou da “Tecnoloxía 5G: cara a conectividade do futuro” e estivo impartida por Eduard Martín, director de conectividade intelixente en Mobile World Capital Barcelona desde xaneiro de 2019 onde dirixe e coordina o Observatorio Nacional de 5G e a iniciativa 5G Barcelona. Celebrouse por streaming ás 15:00 horas.
Martín é Enxeñeiro en Informática e Enxeñeiro Técnico en Informática de Sistemas pola Universitat Oberta de
Catalunya, e Diplomado en Tecnoloxías da Información por Cambridge (UCLES). Posúe un certificado en

MEMORIA

DE ACTIVIDADES

2021

www.cpeig.gal

23 / 61

xestión da innovación por IESE e conta cunha experiencia de máis de 30 anos no sector TIC, tanto na o ámbito público como no privado.
Traballou durante máis de 25 anos para o Concello de Barcelona, concretamente, no Instituto Municipal de Informática. Posteriormente, incorporouse a Sopra Steria, unha consultoría internacional focalizada na transformación dixital, na que desenvolveu o cargo de director estratéxico para o sector público durante algo máis
dun ano. Posto que retomou como director de Smart Cities e estratexia para o sector público en España. Ademais, é decano do Ilustre Colexio de Enxeñaría Informática de Cataluña e presidente da Asociación de Profesionais TIC de Cataluña.
O programa tres14.pm forma parte dunha ampla axenda que a AMTEGA está a promover desde o centro
Gaiástech, onde a tecnoloxía convertese no vector do cambio das nosas organizacións que poden dar respostas innovadoras e cun alto valor engadido ás demandas da nosa sociedade. Para coñecer a axenda de
actividades pódese facer accedendo portal dixital www.gaiastech.xunta.gal.

2.4.12 X O R N A D A

SOBRE A

BLOCKCHAIN,

TECNOLOXÍA PARA TRANSFERIR DATOS DUNHA

MANEIRA SEGURA

Organízase no marco dun curso online que se celebrou no mes de outubro en colaboración coa asociación
Alastria e a Escola Superior de Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega), en colaboración con Alastria (asociación que fomenta a economía dixital a
través do desenvolvemento de tecnoloxías de rexistro descentralizadas/Blockchain) e a Escola Superior de
Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo (UVigo), celebrouse o venres, 22 de outubro, a xornada “Mobilizando o mundo con Blockchain”. Esta xornada estivo enmarcada na organización do curso online de introdución á tecnoloxía Blockchain xunto co resto de Tecnoloxías de Rexistro Distribuído (DLT) desde cero, tanto
nos seus fundamentos básicos como na súa aplicación práctica, iniciado o día 6 e que se estendeu ata o 29
de outubro.
A actividade celebrouse en formato híbrido, presencial con aforo limitado no Edificio CINC (auditorio 2) da Cidade da Cultura en Santiago, e retransmitido por streaming para os asistentes online, de 10:30 a 13:00 horas.
Os interesados en asistir puderonse inscribirse en https://blockchain-cpeig.eventbrite.es.
A xornada foi inaugurada polo presidente do CPEIG, Fernando Suárez. O primeiro relatorio, titulado “Cara a
onde se dirixe o mundo? Identidade dixital e Euro dixital”, ofreceu unha visión macro e estivo impartida polo
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director do programa, Luis Garvía, profesor de mercados financeiros e membro da xunta directiva de Alastria
e director do Máster de Riscos Financeiro de ICADE. Despois a xornada centrouse nunha visión micro, coa
intervención de Javier Represas, CEO en Kala Investments, que falou do “Blockchain na industria. O futuro
que empeza: a transformación do servizo”. Xa ás 12:20 horas tería lugar unha mesa redonda sobre “A vida
despois dunha pandemia, os fondos europeos e a tecnoloxía: É posible integrar todo isto cun enfoque humanista?”, na que participaron Fernando Suárez; o socio promotor de Rede Mundo Atlántico, Manuel Gens; e
o presidente de Alastria e CEO de Add4u, Miguel Ángel Domínguez.
BlockChain é unha tecnoloxía disruptiva que abre as portas a novos modelos de negocio, aporta confianza e
automatiza procesos empresariais de todos os sectores, como acortar os pagos internacionais de días a horas, dar trazabilidade ás cadeas de subministro, chegando mesmo en algúns procesos a aforrar ata o 90% de
custes de xestión de transporte e loxística.
A tecnoloxía BlockChain (cadea de bloques) e resto das DLTs son como un xigantesco libro de rexistros que
recolle todos os datos dun intercambio con valor. Este gran libro está gardado de forma descentralizada nos
nodos (ordenadores) da rede utilizada polo sistema, coa peculiaridade de que a información se replica por
igual en todos os nodos.
PROGRAMA
1. FUNDAMENTOS
•

Antecedentes da tecnoloxía blockchain: P2P, Criptografía

•

Internet, crise do 2008 e orixe do Bitcoin

•

Ethereum – Smart contracts

•

Consenso e gobernanza

•

Economía descentralizada

•

Perspectivas

•

Caso práctico

2. TÉCNICO
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•

Tokens: clasificación, estándares e función

•

As redes: privadas, públicas e permisionadas

•

Diferentes tecnologias de Blockchain

•

Smart Contracts: Nocións básicas de programación para non programadores.

•

Programación Solidity

•

Test e auditoría sobre Smart Contracts

•

Caso práctico

3. FINANCIAMENTO
•

Criptomonedas: Orixe, evolución, análise fundamental e teoría de xestión de carteiras

•

Instrumentos financeiros sobre criptomonedas

•

ICO/ STO – Tokenomics

•

DeFi - Decentralized Finance

•

CBDC - O diñeiro dixital dos Bancos Centrais

•

Caso práctico

4. APLICACIÓNS
•

Análises de procesos para aplicar BlockChain como innovación incremental (aumentar eficiencia aos

procesos actuais) ou disruptiva
•

Identidade dixital e activos tokenizados: Impacto en novos modelos de negocio

•

Consorcios en Blockchain: tipoloxía, formación, modelos de goberno
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•

Blockchain aplicado a diferentes sectores: banca, finanzas, enerxía, inmobiliario, xurídico/ legal, sani-

dade, seguros, loxística
•

Caso práctico

5. CONVERXENCIA DE BLOCKCHAIN CON OUTRAS TECNOLOXÍAS
•

IoT e 5 G

•

IA e machine learning

•

Big Data

•

Automatización de procesos industriais

•

Transformación dixital

•

Caso práctico

EQUIPO DOCENTE
LUÍS GARVÍA VEGA
Profesor de Fundamentos. Enxeñeiro Industrial Superior, ICAI. Doutor en finanzas, ICADE. Executive MBA,
IESE. Licenciado en Dereito, UNED/UNED. Licenciado en Administración e Dirección de Empresas,
UNED/UNED. ÓSCAR LAGE Profesor de Converxencia de Blockchain con outras tecnoloxías. Un xigante europeo con laboratorios intelixentes para cimentar a industria 4.0, instalacións en Europa e América, e 1.500
empregados. Óscar Lage é Responsable Blockchain e de Investigación en Tecnalia.
RAÚL LÓPEZ
Profesor de Aplicacións. Enxeñeiro informático. Máster en Dirección Financeira, ESERP. Supervisa e impulsa
proxectos baseados nesta tecnoloxía en múltiples sectores e países como Director Blockchain Lab mundial
de Grant Thornton.
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WLADIMIRO NAVARRO
Profesor de Técnico. CTO fundador de Finweg. Enxeñeiro superior de telecomunicacións pola Politécnica de
Madrid. PDD Programa de Desenvolvemento Directivo de IESE. Tivo postos de responsabilidade en Telefónica, IPSA e Addalia.
ANTONIO RODRÍGUEZ FURONES
Profesor de Aplicacións. Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos. MBA ( FT), ESADE. Oxford Blockchain
Strategy Programme, University of Oxford. Desenvolveu unha ferramenta para anticipar o éxito da tecnoloxía
Blockchain nunha empresa.
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Director na Escola Superior en Enxeñaria Informática da Universidade de Vigo. Conta con máis de 18 anos de
experiencia en docencia teórico-práctica en diversas materias de grao, máster e doutoramento no ámbito da
Enxeñería Informática, en concreto na Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos.

2.4.13 O P R O G R A M A M Á T I C A O R G A N I Z O U S E E N O U T U B R O
INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

NA

FACULTADE

DE

Celebráronse tres talleres sobre as posibilidades da informática, a construción de Apps e a visión artificial con
tres enxeñeiras informáticas
Organizado polo CPEIG e a Amtega, estivo destinado a potenciar o interese pola ciencia e a tecnoloxía entre
as rapazas de 12 a 18 anos
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega), coa colaboración das tres universidasdes galegas, celebrou esta semana
obradoiros tecnolóxicos do programa Mática, destinado a promover a vocación tecnolóxica entre as rapazas e
a crear unha comunidade de rapazas de entre 12 a 18 anos en Galicia que permita desenvolver as súas competencias no eido das TIC. Mática forma parte das iniciativas previstas no marco do programa Tech Kids, froito do convenio de colaboración asinado polo CPEIG e a Amtega para a posta en marcha de actividades de
formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías en Galicia.
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O mércores-27, xoves-28 e venres-29 celebrouse tres obradoiros en formato híbrido, a través da plataforma
Zoom ou de forma presencial na Facultade de Informática (FIC) da Universidade da Coruña (UDC), na Aula
2.7, de 18:00 a 20:00 horas. As inscricións realizáronse en https://obradoiros-matica.eventbrite.es e de forma
individual para cada taller. O mércores celebrouse o obradoiro “As posibilidades da informática: desde TikTok
ata o ADN" que impartiu a enxeñeira informática, Máster en Ciencia de Datos, e actualmente estudante de
doutoramento Delfina Ramos Vidal. O xoves a xornada foi sobre "Construíndo aplicacións móbiles con AppInventor", que impartiu Paloma Piot Pérez-Abadín, enxeñeira de Software en viesure innovation center. E finalmente o venres finalizou a actividade con taller "Introducción á Visión Artificial", impartido pola enxeñeira informática, doutora en Computación e docente na FIC, Lucía Ramos García.
Un contacontos para transmitir os perigos da rede
Por outra parte, o luns 25 de outubro finalizáronse as visitas a centros escolares dentro do programa Ciberseguranza Kids do CPEIG e a Amtega. O obxecto da actividade, destinada a estudantes de entre sete e doce
anos, foi explicarlles que é a ciberseguridade a través dun contacontos dinámico e participativo. Uns 800 estudantes de todos os puntos da comunidade participaron nas 16 sesións celebradas en colexios das catro
provinciasl.
O contacontos “Ciberserguridade con Sofía” mestura narración e ilustración. É unha historia na que se conta
dun xeito lúdico ao alumnado os perigos da rede e da ciberseguridade. Este conto xa está dispoñible en versión dixital na web do CPEIG.

2.4.14 A

ANÁLISE A PROBA ELECTRÓNICA NA XUSTIZA, CO CHARLA ONLINE DA

MAXISTRADA GALEGA

ANA ISABEL CABIDO

Este espazo de networking e debate tres14.pm, organizado polo CPEIG e a Amtega, celebrouse o 28 de outubro ás 15 horas
O 29 de outubro foi a quenda para falar da transformación dixital na Sanidade galega, co subdirector de Sistemas e Tecnoloxías da Información do Sergas, Benigno Rosón
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) organizaron o xoves 28 de outubro un novo espazo de networking e debate
tres14.pm. Este programa difúndese desde o Centro GaiásTech, inaugurado este ano na Cidade da Cultura, e
que se configura como o elemento central e coordinador do ecosistema dixital de Galicia e da súa relación co
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resto da economía galega na procura dunha competitividade duradeira e xerando espazos de integración e inclusión dixital e de desenvolvemento persoal do noso talento dixital.
O programa conta con espazos de networking, de debate, opinión e coñecemento, invitando a expertos en
distintas materias para que realicen unha exposición seguindo un programa específico no que reflectirán, en
catorce minutos, tres principios sobre dita temática de cara a establecer un coloquio posterior cos participantes.
O taller versou sobre “A proba electrónica na xustiza”, e estivo impartido polo maxistrada do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Tui, Ana Isabel Cabido. Celebrouse por streaming ás 15:00 horas.
Ana Isabel Cabido é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago (USC) coa cualificación de Premio
Extraordinario Fin de Carreira. Accedeu á carreira xudicial por oposición no ano 2011, sendo o seu primeiro
destino o Xulgado de Instrución número 2 de Vigo. Posteriormente exerceu as súas funcións no Xulgado especializado en Produtos Bancarios, Preferentes e Subordinadas, creado en Vigo no ano 2014 para atender as
numerosas demandas relativas a estes produtos. Por concurso de xuíces accedeu no ano 2015 ao Xulgado
de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Tui, onde ascendeu categoría de maxistrada en novembro de
2020 e no que permanece na actualidade.
O venres 29, tamén por streaming ás 15 horas, celebrouse a xornada “Os novos fondos europeos e a súa
aplicación na estratexia de transformación dixital da Sanidade Galega” que impartiu o Subdirector de Sistemas e Tecnoloxías da Información do Sergas, Benigno Rosón.
O programa tres14.pm forma parte dunha ampla axenda que a AMTEGA está a promover desde o centro
Gaiástech, onde a tecnoloxía convertese no vector do cambio das nosas organizacións que poden dar respostas innovadoras e cun alto valor engadido ás demandas da nosa sociedade. Para coñecer a axenda de
actividades pódese facer accedendo portal dixital https://gaiastech.xunta.gal

2.4.15 M O B I L E W E E K O U R E N S E -

OS CAMBIOS DA TRANSFORMACIÓN DIXITAL NA VIDA

COTIÁ

É unha iniciativa da MWC en Barcelona, organizada pola Deputación de Ourense co CPEIG como patrocinador
Celebrouse ata o 23 de novembro no Teatro Principal de Ourense, no Salón de actos do Centro Cultural Marcos Valcárcel e no Pazo dos Deportes Paco Paz-Deputación de Ourense
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Actividades dirixidas polo CPEIG:
•

Taller Nave con Rumbo polo ciberespazo, impartido polo vogal Iván Luis Vázquez. Sábado 20 ás 12

horas no salón Marcos Valcárcel
•

Taller de grafiti tecnolóxico, que iimpartirán o presidente Fernando Suárez e o tesoureiro Francisco

Rodríguez, con tablets para nenos de 5 a 9 anos. Sábado 20 ás 19:45 horas no salón Marcos Valcárcel
•

Taller de robótica e drones, impartido por Francisco Rodríguez. Domingo 21 ás 11:30 horas no pavi-

llón Paco Paz
•

Escape Room tecnolóxico para nenos de 10-13 anos. Domingo 21 ás 19 horas no pavillón Paco Paz

•

Taller de alfabetización dixital para maiores. Luns 22 ás 11 horas no salón Marcos Válcarel

2.5 C OMISIÓN

DE

E MPREGO

O obxectivo desta comisión é levar a cabo as tarefas do Colexio relacionadas co mundo laboral, xa sexa encanto á resolución de posibles problemas das colexiadas e colexiados, á notificación de ofertas laborais ou intermediación laboral..
Na actualidade, o principal cometido é comunicar aos colexiados e colexiadas as ofertas de traballo nas que
se solicitan licenciados e licenciadas e enxeñeiros e enxeñeiras en informática con preferencia na comunidade autónoma galega, pero non tamén no conxunto do estado español e no eido internacional. Asemade a Comisión envía tamén notificacións de bolsas, convocatorias de oposicións e outras novas de interese profesional.
A recepción das ofertas que serán difundidas é, preferentemente, por 2 vías:
●

Mediante

formulario

publicado

na

propia

web

do

Colexio,

no

enderezo:

http://www.cpeig.gal/portal/bolsa-emprego.
●

Mediante mensaxe enviada ó correo electrónico desta comisión: comision.emprego@cpeig.gal.
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Aínda que se recibiron ofertas de emprego e notificacións laborais no correo electrónico desta comisión, o
método preferido é o formulario. Estas ofertas e notificacións laborais son revisadas, e se procede, comunicadas aos colexiados e colexiadas que estean subscritos na lista de emprego (os cales amosaron o seu interese en recibir este tipo de novas ao configurar a súa conta de usuario da web https://www.cpeig.gal).
Esta Comisión debe recordar o acordo 13 da Xunta de Goberno 2018/03 celebrada o 20 de abril de 2018, que
di:
Aprobase a obrigatoriedade de introducir un rango salarial nas ofertas de emprego achegadas a través do formulario online da páxina www.cpeig.gal
Polo que, a partires dese acordo, modifícase o formulario de recollida de ofertas de emprego, facendo obrigatorio a introdución dun valor no cadro salario. Unha vez que chega a oferta candidata, a comisión revisa este
apartado para que sexa o mais claro posible e evitar fórmulas como “salario dependente da valía do candidato” ou similares.
Durante o ano 2021 esta Comisión publicou un total de 15 comunicacións de ofertas laborais e non se enviaron notificacións laborais.
A procedencia maioritaria destas ofertas foi de empresas que publican as súas necesidades directamente e
de empresas de xestión de recursos humanos que publican as necesidades dun terceiro. Neste ano tamén foi
publicada unha oferta dunha persoa particular, así como tamén dunha Organización Non Gubernamental.
A gráfica da evolución das ofertas laborais e as vacantes ofertadas e que foron comunicadas ás persoas
subscritas dende a creación do Colexio ata este ano é o que se amosa no gráfico Evolución do número de
ofertas e vacantes.
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No gráfico Evolución do número de ofertas e vacantes, o número de ofertas comunicadas no ano 2021 foi de
15. Todas as ofertas especificaron o número de vacantes e sumaron 27 vacantes.
A media do número de vacantes solicitada é de 1.8 vacantes, sendo normal que cada oferta se corresponda
con 1 ou 2 vacantes, e excepcionalmente 10.

Pódese observar na gráfica Número de ofertas por localización que houbo 14 ofertas que teñen por destino
España e 1 para Alemaña. As ofertas con localización Galicia foron 10, nas que 4 foron para a provincia de A
Coruña e 3 para a de Pontevedra, nas áreas da Coruña e Vigo respectivamente.
Entre as ofertas difundidas non hai un perfil que predomine: docente, front-end senior, arquitecto Java, analista programador Java, deseñador e administrador de bases de datos...Son, entre outros, os perfís solicitados.
Desde o punto de vista da experiencia mínima requirida, as ofertas dos publicadores teñen as seguintes características:
●

A media de anos de experiencia solicitada é de 2.5 anos, aproximadamente.

●

Os anos de experiencia máis solicitada é de 3 anos.
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●

3 ofertas non solicitan experiencia mínima.

●

2 ofertas de emprego solicitan 5 anos de experiencia.

No ano 2021 houbo ofertas nas que os publicadores usaban fórmulas como “segundo valía” ou semellantes
para a remuneración salarial. Estas formulas non cumpren o acordo 13 do 20 de abril de 2018 da Xunta de
Goberno 2018/03, polo que foron rexeitadas para a súa difusión, e a Comisión púxose en contacto para a súa
corrección. Nalgún caso non se tivo resposta.
O salario medio ofertado é de 33.500 €.
Son poucas as ofertas de traballo que amosan información detallada doutras condicións laborais mais aló do
tipo de contrato ou tipo de xornada laboral. En 2021, as ofertas de emprego nas que si se amosa esta información, o tipo de contrato predominante é o indefinido (sendo indefinido a modalidade normal ofertada, e
temporal e laboral e mercantil en 5 casos), e a xornada laboral completa ou flexible, valores en consonancia
con 2020.

2.6 C OMISIÓN

DE

R ELACIÓNS I NSTITUCIONAIS

Durante 2021 a actividad desta comisión veuse especialmente afectada polo impacto do COVID-19. Nestas
circunstancias, mantivo unha actividade relativamente intensa, organizando e participando en diversas reunións e eventos, a fin de potenciar o coñecemento da entidade en tódolos ámbitos da sociedade galega.
A raíz destas conversas e froito da labor desenvolvida, acadouse a sinatura de diversos convenios de colaboración, a fin de mellorar as posibilidades dos colexiados en eidos tan dispares como o académico ou o lúdico.
●

28 de xaneiro (Día da Protección de Datos)

●

17 maio día Internet

●

Renovación convenio EGAP

●

Asistencia a actos relacionados co día da protección de datos, e a convocatoria concurso literario.

●

Reunións con Educación, para o establecemento dun convenio que permita desenvolver iniciativas
como Tech Kids, Navega con Rumbo...
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●

Reunións con AMTEGA.

●

Organización en colaboración con Cyber Security Center un Curso de Especialización en Ciberseguridade en modalidade online do 12 ao 29 de abril

●

Reunión coa Universidad Europea de Madrid.

●

Reunión coa Dirección Xeral da Administración Local.

●

Envío dunha carta sobre Lei de Función Pública aos 3 grupos parlamentarios.

●

Preparación do dia das Rapazas nas TIC.

●

Asistencia á presentación da Estratexia Galicia Dixital 2030.

●

Participación na Feira das Profesións IES Rosalía de Castro

●

Asistencia mediante videoconferencia do proxecto Innovaugas - Augas de Galicia, para a colaboración na difusión de consultas ao mercado.

●

Colaboración no Máster Protección de Datos da USC

●

Colaboración no Máster de Ciberseguridade da USC

●

Colaboración na comisión de calidade da ESEI da UVigo

●

Participación no padroado da Fundación CTIC.

●

Convenio co IGAPE para auditorías de proxectos subvencionados a PEMES

●

Envíaronse aos partidos políticos cartas na que se solicita a inclusión da Enxeñaría en Informática
nas escalas de enxeñeiros da Lei de Emprego Público de Galicia

●

Colaborase có tour tecnolóxico @aslan a través de streaming

●

Colaboración congreso XoveTIC

●

Difusión Galiciatic 2021 a través da participación en INEO

●

Colaboración como coorganizador no I Congreso Ciber.gal
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●

Organizase, en colaboración con Data Privacy Institute (DPI) de ISMS Forum, o “Curso de Especialización en Protección de Datos – CEPD”

●

Participación nas xornadas igualdade do CEIP Ventín

●

Colaboración na nova estratexia RIS3 de Galicia

●

Asistencia á reunión anual do Consello Consultivo INEO

●

Enviouse unha carta aos diferentes partidos políticos sobre a Lei de Emprego Publico de Galicia
para que inclúa a Enxeñaría en Informática nos corpos de función publica.

●

Envíanse cartas á directora da Amtega e ao Vicepresidente segundo para participar nos consellos
asesores destes órganos no ámbito TIC e para a xestión dos fondos de recuperación

●

Mantivéronse reunións con grupos políticos para normalizar a enxeñería en informática na función
pública de Galicia.

●

Colaborouse coa First Lego League en modalidade on-line

●

Participación na Feira das profesións IES Rosalía de Castro

●

Asistiencia ás asambleas e plenos UP

●

Convocatoria do V Premio Literario Infantil e Xuvenil de Protección de Datos.

●

Colaborouse co evento ICT Go Girls que se celebrará no CESGA e lanzouse o concurso Apuntas
TECH para incentivar a participación femenina.

●

Participación no día das rapazas nas TIC de 2021, organizado polo CESGA e con participación
maioritariamente en remoto.

●

Contactouse con Margaret Hamilton para otorgarlle un premio, e aceptouno. Amosouse contenta
con recibir a homenaxe a ofreceuse a facer un vídeo de aceptación.

●

Participación na KeyNote da xornada "XXXXYYY for us"

●

Participación no acto de constitución da "Red mundo atlántico", substitutiva do club financiero atlántico.
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●

Participación no equipo de TouristLab (coparticipada pola Xunta de Galicia). O tesoureiro participará o próximo venres na posta de largo desta iniciativa.

●

Participación na campaña contra o abuso escolar da AEPD

●

Impulso do selo empresa ética, promovido polo consello de colexios de informática, as 2 primeiras
empresas adheridas son galegas (Tecalis e Pintos & Salgado)

●

Remate da colaboración co CCII para a avaliación de proxectos do Igape@

●

Entrevista elaboración RIS3 Galicia

●

Asistencia xornada “Unha Galicia Intelixente”

●

Segunda Edición do Foro Regional de Galicia ISMS Forum

●

Xornada Inauguración Gaiás Tech

●

Colaboración expertos cursos de especialización de Formación Profesional Confederación de Empresarios de Galicia

●

Asistencia padroado Fundación CITIC

●

Inauguración e participación en Mática

●

Participación nos traballos previos para a organización da olimpíada de informática de 2022 en Galicia pensada inicialmente para finais de xaneiro – comezos de febreiro

●

Sinatura convenio CES, Consello Económico Social

●

Comisión Calidade ESEI

●

Padroado AQPE

●

RIS3: invitación ás terceiras sesións das mesas de traballo

●

Acto fin de carreira FIC, por primeira vez en modalidade remota neste ámbito

●

Inicio Tres14.pm
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●

Reunión Grupos de Traballo de Empresas nodo ciber.gal

●

Asistencia xornada presentación AGEINCO

●

Colaboración con Ednon no Concurso Servicios Ciberseguridade Amtega

●

Sinatura adhesión Ciber.gal, primeiro colexio profesional en facelo

●

Reunión organización Ciber.gal

●

Curso protección de datos de ISMS Forum

●

Colaboración XoveTIC

●

Mesa de Traballo que contribuirá á elaboración do III Programa Galego Muller e Ciencia

●

Participación Mesa de Debate Comisión Mulleres nas TIC

●

XIII edición do Seminario de Avaliación de Materiais Didácticos

●

Presentación da Mobile Week Ourense, celébrase do 19 ao 23 de novembro de 2021

●

Asistencia “Galicia 40 anos de autonomía”

●

Colaboración Curso de Especialización en Ciberseguridad (CCSP) ten lugar do 2 ao 23 de novembro de 2021

●

Coorganización de Ciber.gal, evento no cal houbo máis de 1.000 inscritos e inscritas

●

Carta enviada a Función Pública sobre a non inclusión, un ano máis, da enxeñaría en informática
dentro das especialidades da escala de enxeñeiros da Lei de Emprego Público de Galicia. Desta
volta esta situación inxusta dáse co agravante adicional de que a propia Xunta está a promover que
se inclúan a especialidade de enxeñaría aeronáutica e enxeñaría química, sen ningún tipo de argumentación sobre a ausencia da enxeñaría en informática.

●

Participación activa na Mobile Week Ourense, con conferencia para nenos, conferencia para adultos, taller de robótica e drons, graffiti tecnolóxico, scape room etc.
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●

Reunión co Director Xeral de Función Pública en relación ás modificacións da Lei de Función Pública e a inclusión da especialidade de Informática na escala de enxeñaría.

●

Solicitude de reunión co Delegado do Goberno e co Conselleiro de Facenda en relación á lei de
función pública e á inclusión da especialidade de Informática na escala de enxeñaría.

●

Solicitude de reunión coa AMTEGA no marco ético de IA.

●

Participación na mesa redonda da enxeñaría de AGEINCO: “El futuro del sector de la ingeniería y
arquitectura en Galicia”.

En canto a convenios de colaboración, asináronse os seguintes:
●

Maker Faire.

●

First Lego League.

●

Escola Pública de Administración Pública (EGAP).

●

El Correo Gallego.

●

Universidad Europea de Madrid.

●

Consello Económico y Social

●

Fundación Paideia.

●

Rubén Beiroa, promotor da Maker Faire Galicia.

●

ITS España.

Asinouse tamén un convenio coa AMTEGA, para a posta en marcha de actividades para o fomento da Sociedade da Información en Galicia, no que se recollían as seguintes actividades:
●

Programa Tech Kids

●

Actividades de difusión da Sociedade da Información en Galicia
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●

Xornadas formativas a empregados públicos

●

Espazos de networking: programa tres14.pm

Despois do éxito acadado nas doce primeiras galas, na que se reuniron unha media de 300 persoas en cada
unha, entre as que se atopaban representantes da administración autonómica, universidades, empresas do
sector TIC e numerosos colexiados e colexiadas, a XII Noite celebrouse o 29 de outubro, con preto de 300
asistentes presenciais.
●

XIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia

No transcurso da velada o colexio reoñeceu as accións en defensa dos intereses do colectivo que representa, proxectos innovadores e persoeiros salientables no mundo da Enxeñaría en Informática, entregando os seguintes galardóns:
•

Premio Proxecto Fin de Carreira/Mestrado. O premio foi para Elisa Fernández Álvarez polo desenvolvemento dunha ferramenta que permite a xestión e explotación dos datos de carga viral
obtidos a partir da análise de augas residuais e que son empregados para realizar predicións
de casos da COVID-19 para o seu Traballo Fin de Mestrado na Universidade da Coruña

•

Premio e-Inclusión. Este recoñecemento outórgase a Samsung Electronics Iberia, S.A.U. polo
seu proxecto ‘Tallk’ destinado a facilitar a comunicación das persoas enfermas de ELA.

•

Premio Iniciativa Emprendedora. A empresa galega Councilbox, con sede central en Nigrán, foi
distinguida pola súa tecnoloxía de reunións remotas con voto electrónico e validez legal.

•

Premio Iniciativa Empresarial. A Red Mundo Atlántico pola súa achega á innovación social e á
internacionalización das pequenas e medianas empresas do Eixo Atlántico a través da súa
rede de networking e de impulso ao financiamento europeo dos proxectos.

•

Premio Iniciativa da Administración. Esta distinción foi para o Centro de Supercomputación de
Galicia (CESGA) polo seu proxecto ‘Quantum Computing’ destinado a colocar a Galicia como
un referente internacional en tecnoloxías cuánticas en 2030, accedendo a un mercado internacional de alto valor estratéxico e económico.

•

Premio Ada Byron. A enxeñeira en informática Ana Freire, experta en intelixencia artificial e recuperación de información, foi premiada con este recoñecemento. É unha firme impulsora do
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uso da tecnoloxía para o ben social, así como da aportación das mulleres neste ámbito para lograr unha tecnoloxía plenamente útil e ao servizo das persoas.
•

Premio Innovación Tecnolóxica no Ensino. O recoñecemento é para o Centro de Investigación
TIC (CITIC) da Universidade da Coruña polo seu proxecto ‘Talentos Inclusivos’ destinado a fomentar as vocacións TIC entre a mocidade, á vez que da visibilidade ás persoas con diversidade funcional e contribúe a facilitar o seu día a día mediante solucións tecnolóxicas innovadoras.

•

Premio Traxectoria Profesional. O galardón é para enxeñeiro en informática Carlos Eloy López
Blanco pola súa destacada contribución á transformación dixital das organizacións e á ciberseguridade.

•

Colexiado de Honra. Este premio recaeu no arquitecto de computadores Mateo Valero Cortés,
director do Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, impulsor
da supercomputación en España e Europa, e un dos investigadores mundialmente máis premiados no seu campo.

Por outra banda, o convenio asinado coa EGAP, permitiu que un importante número de colexiados participaran como formadores en distintos cursos organizados por esta institución, co conseguinte beneficio tanto
económico como de recoñecemento profesional..

2.7 C OMISIÓN

DE

C LÚSTER TIC

Dende a súa posta en marcha, o Cluster traballa para poñer en valor o macrosector TIC galego, impulsando a
colaboración entre as empresas, aproveitando a capacidade tractora das máis grandes e a axilidade e capacidade para a innovación das de menor tamaño.D.
Constitúe o obxecto da asociación Clúster a relación e cooperación entre as entidades asociadas con especial incidencia nos seguintes aspectos e obxectivos:
●

Desenvolver accións que máis potencien as capacidades de produción e comercialización das empresas asociadas.

●

Xerar mercados de alianzas entre as empresa co dobre obxectivo de elevar o nivel competitivo dos
produtos e servizos galegos nos mercados estatais e internacionais e de ofrecer a participación nos
mesmos a todas as empresas TIC membros da asociación.
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●

Establecer convenios de financiamento para os produtos e servizos desenvolvidos no seo do Clúster.

●

Favorecer o desenvolvemento tecnolóxico das empresas asociadas.

●

Facilitar un maior grao de difusión, promoción e posicionamento dos produtos e servizos galegos
nos mercados.

●

Potenciar o mercado de traballo estimulando a cualificación dos recursos humanos e profesionais
das empresas asociadas.

●

Contribuír ao interese xeral, coa promoción da sociedade da información e dos productos e servizos
TIC galegos.

●

e Representar ao sector TIC galego ante Institucións, Administración e Medios de Comunicación.

Respecto o seu funcionamento interno, o CPEIG é membro dos órganos de dirección.
O Cluster Tic trala aprobación dos seus novos estatutos (aprobados definitivamente en novembro de 2013) e
a total integración coas empresas socias de Eganet fixo eleccións en e cabe salientar que na renovación do
Comité de Dirección e das novas estructuras directivas do Cluster en maio de 2017 o CPEIG obtivo representación e obstenta a Secretaría do Clúster da man do seu vogal Francisco Javier Rodríguez por unanimidade
do Comité de Dirección.
A número de socios do Cluster é de 128 a finais de 2021.
Un resumo das actividades feitas polo Cluster Tic, ou aquelas nas que tivo participación durante o ano 2021 é
a seguinte:
●

Participación en reunións sobre a recuperación económica tras a crise sanitaria.

●

Participación e artigos en distintas publicación especializadas sobre o futuro do sector TIC.

●

Participación na xornada formativa sobre o novo programa horizonte Europa.

●

Participación na presentación da estratexia galicia dixital 2030 da Xunta.

●

Participación na mesa de traballo das Industrias Creativas: Estudio de tecnoloxías emerxentes para
a transformación da formación para o emprego.
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●

Asistencía á xornada de presentación da fundación estatal para a formación no emprego (FUNDAE).

●

Participación en webinario sobre "Tecnoloxías que axudan a cambiar o mundo: 5G".

●

Participación nunha xornada informativa online "Conecta Hubs e outras axudas á dixitalización das
pemes" co obxectivo de apoiar ás pemes na súa transformación dixital cara aos novos retos.

●

Participación nas xornadas formativas organizadas pola Fundación Estatal para a Formación no
Emprego (FUNDAE) e o SEPE nas que se trataron diversas cuestións relacionadas coa formación
programada polas empresas e os permisos individuais de formación, e sobre a formación de oferta
máis a convocatoria de subvencións neste ámbito.

●

Avances no complexo de innovación tecnolóxica aplicado ás industrias turísticas de Galicia que o
Clúster TIC Galicia, en colaboración con Dos Espacios e Visual Publinet cometerá en Vilagarcía.

●

Organización, en colaboración co Clúster Audiovisual, do WEBINAR "A REALIDADE VIRTUAL, AUMENTA E MIXTA NO MUNDO REAL".

●

Establecemento dun acordo de colaboración con Dinahosting a través do cal ofrecen condicións
vantaxosas para os socios.

●

Xestión dos procedementos para que as empresas tecnolóxicas interesadas poidan solicitar espazos na Cidade das TIC.

●

Apoio á implantación do grao de intelixencia artificial nas universidades galegas.

●

Colaboración coa fundación EVERIS para impulsar a participación do ecosistema emprendedor galego nos EAWARDS SPAIN.

●

Participación no webinar do sobre os avances nos fondos next generation.

●

Participación na xornada "O IMPACTO DAS TIC NO EIDO LABORAL. PROPOSTAS PARA UN DEBATE", da UVIGO.

●

Formalización dun convenio coa Amtega coa finalidade de impulsar a dixitalización empresarial e a
mellora da súa competitividade. O convenio consta de tres accións: deseño e recopilación de datos
para a creación dun Mapa de Capacidades Tecnolóxicas de Galicia, deseño conceptual dun portal
único de emprego tecnolóxico en Galicia e a promoción do GaiasTech.
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●

Colaboración na organización da II Xornada de Turismo e Tecnoloxía de Galicia.

●

Asistencia á presentación da Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2030 da Xunta de Galicia,
coordinada pola AMTEGA.

●

Coordinación dunha das sesións da presentación do Centro GaiásTech.

●

Asistencia á presentación do futuro centro de fabricación avanzada galicia TurisTIC xunto ao conselleiro de economía.

●

Aprobación do convenio, xunto coa a Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña, a Deputación da
Coruña e o Concello da Coruña para definir o plan director e o modelo de xestión da Cidade das
TIC.

●

Licitación das obras de rehabilitación da nave 2 da Cidade das TIC.

●

Organización dunha xornada sobre Big Data e márketing dixital.

●

Xestión da recollida de información para a catalogación da oferta tecnolóxica de Galicia, tanto de
produtos como de servizos.

●

Xuntaza de networking dos socios do ClusterTIC.

●

Elaboración do Plan Director e Constitución da Estrutura de Cogobernanza da Cidade das TIC, xunto coa Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Concello da Coruña, e Universidade da Coruña.

●

Participación na na cuarta edición da xornada TurisTIC.

●

Participación no programa Xuventude Mentoring para achegar aos participantes experiencias reais
do mundo laboral.

Así mesmo coordináronse numerosas iniciativas de formación para os asociados ademáis de dar difusión das
novas dos distintos asociados, ademáis de realizar a asamblea de socios.

2.8 C OMISIÓN

DE

V ISADOS

E

A SESORAMENTO

No tocante a Visados, a comisión non tivo unha actividade que compra resaltar ao longo de 2021.
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No relativo a Asesoramento, o obxectivo da comisión é facer cumprir os obxectivos do colexio no que respecta ao asesoramento profesional aos colexiados e en actuacións de arbitraxe e valoracións.
Ao longo de 2021 foron remitidas ao servizo de asesoramento do colexio distintas consultas. Os asuntos consultados polos colexiados están relacionados con peritaxes e actuacións profesionais.
Tódolos colexiados que entregaron o correspondente formulario de adhesións están cubertos polo seguro de
responsabilidade civil que o colexio contrata cada ano.

2.9 C OMISIÓN

DE

I NFORMACIÓN

Unha boa parte das tarefas desenvolvidas por esta comisión durante o ano 2021 teñen que ver coa aportación de contidos ao sitio web do colexio. Neste sentido, a maior parte dos contidos introducidos están relacionados coa actividade do colexio.
Por outra banda, a comisión tamén aportou asesoramento e coordinación entre as distintas comisións do colexio ante as dúbidas remitidas polos colexiados/as en temáticas moi diversas como poden ser a formación,
os trámites co colexio ou a selección da comisión adecuada para tratar unha cuestión.
Complementariamente, a comisión tamén participou activamente na elaboración das campañas publicitarias
do colexio desenvolvidas a través de folletos, cursos ou xornadas, procurando que a liña de informacións nelas transmitidas fosen coherentes entre si.
Medios de comunicacións
A difusión en medios de comunicación do CPEIG en 2021 sumou 359 informacións en prensa, axencias, revistas especializadas, radio e televisión, cunha superficie acumulada de máis de 71 páxinas en medios impresos e un reconto final en medios audiovisuais de máis de 8 horas e media, no que podemos controlar. En total
distribuíronse 51 notas de prensa (42 en 2020), unha diferenza que evidencia a recuperación despois das limitacións pandémicas de 2020. Hai certos temas noticiosos que sobresaen pola súa relevancia para a entidade colexial e polos resultados obtidos en comunicación:
●

Día da Protección de Datos/ Concurso literario

●

Día da Internet Segura
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●

Día da Muller

●

Día das rapazas nas TIC

●

Grao Intelixencia Artificial Galicia

●

Curso de Administración Electrónica EGAP

●

Olimpiada Informática Galega

●

Xornada CyberSec@Gal

●

Informe Unicef

●

A XIII NOITE da Enxeñaría en Informática de Galicia

●

Concurso postais de Nadal

WEB corporativa
A páxina web oficial do CPEIG – https://www.cpeig.gal – dispón dunha sección de noticias onde se suben
continuamente informacións corporativas ou entradas relevantes sobre informática e novas tecnoloxías doutras entidades públicas ou privadas coas que o Colexio colabora habitualmente.
BOLETÍN informativo
Elaborase mensualmente un boletín informativo coas principais novas do CPEIG, resumindo a actividade realizada polo Colexio no mes anterior e mesmo adiantando actividades que se celebrarán proximamente. Este
newsletter elabórase a través da plataforma Mailchimp, subindo os contidos nese portal e enlazándoos coa
noticia principal subida na web do Colexio, para finalmente enviar o boletín por correo electrónico.
Revista TIG@
Ademais, no ano 2021, continuouse coa edición e publicación semestral da revista TIG@, revista na que se
quere involucrar a todolas/os colexiadas/os dende o primeiro momento, a través da elección do nome da revista, pasando pola petición de artigos para publicar na mesma.
Editada polo CPEIG, inclúense as actividades máis destacadas desenvoltas polo Colexio no último medio
ano.
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En 2021 redactaronse os contidos e realizouse o deseño gráfico dos nº 17 e 18 da revista, que se publicou en
maio e en decembro cos informacións relevantes deses períodos.

2.9.1 A XII N O I T E

DA

ENXEÑARÍA

EN

INFORMÁTICA

DE

GALICIA

A Noite celebrouse o 29 de outubro no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago de Compostela, coa súa
tradicional cea de gala. O encontro presencial reduxo o aforo a 200 participantes que asistiron á entrega dos
premios anuais da profesión, ademais da cea de gala.
O gabinete de prensa, Vía Láctea, encargouse da organización do evento, establecendo contacto con provedores e actores, coordinando os seus labores, enviando o convite e xestionando a listaxe de inscrición dos
asistentes e organizando a colaboración dos patrocinadores ouro e prata. Para o desenvolvemento do evento,
redactouse un guión detallado do acto, coordinado cos gabinetes de protocolo e comunicación das diversas
institucións e empresas asistentes ao evento. No apartado do deseño gráfico, adaptouse o logotipo do evento
a súa nova edición e ao resto de soportes necesarios: convites, dossier para patrocinios, banners para web e
redes sociais, diplomas e talóns bancarios.
Xa sobre o propio evento da XIII Noite, a súa repercusión en medios foi moi destacada, con informacións extensas nas principais cabeceiras galegas: La Voz de Galicia- Santiago, El Correo Gallego, Faro de Vigo, La
Opinión, El Progreso, Diario de Pontevedra, El Ideal Gallego, Faro de Vigo- Ourense, La Voz de Galica- Ourense, Código Cero, Revista ECO e a edición dixital de La Voz de Galicia- A Coruña.
De forma destacada está o número especial da revista tecnolóxica por excelencia de Galicia, Código Cero,
que publicou esta edición dedicada á Noite, recollendo toda a información e os mellores momentos da gala.
Para englobar toda a actividade do evento seleccionamos o contido para a web específica da Noite –
http://www.anoite.gal/ –, onde se podía consultar o programa da gala, ver detalladas as diferentes categorías
dos premios e lembrar os seus mellores momentos nunha extensa galería de imaxes.

2.9.2 G A B I N E T E

DE

PRENSA

No ano 2018 decidiuse cambiar de gabinete de comunicación para a empresa ViaLactea. Froito dun cambio
tan importante, incrementouse a coordinación có gabinete de comunicación do colexio en todas as súas actividades de difusión do CPEIG nos medios de comunicación.
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2.10 C OMISIÓN

DE

P ROMOCIÓN

DA

P ROFESIÓN

A defensa e promoción da profesión sigue a ser actividade fundamental do CPEIG.
O CPEIG representa en exclusiva a profesión e a defensa dos intereses profesionais dos titulados/as, ade mais de exercer “a representación que establezan as leis para o cumprimento dos seus fins e, especialmente,
a representación e defensa da profesión ante calquera administración pública, institución, tribunal, entidade e
particular, podendo exercitar o dereito de petición conforme á Lei e propoñer cantas reformas lexislativas estime xustas para a defensa da profesión”. A defensa e promoción da profesión segue a ser polo tanto, actividade fundamental do CPEIG.
No pasado ano 2021, leváronse a cabo diversas actuacións ante diferentes instancias, en defensa da profesión:
●

Continuouse a traballar na liña comezada no 2020 para conseguir a equiparación da enxeñaría en
informática co resto de enxeñarías a nivel da función pública en Galicia. Concretamente, demandábase:
► A inclusión da Enxeñaría en Informática como unha das especialidades da escala de enxeñeiros da Lei de emprego público de Galicia (LEPG), esixindo o requisito de titulación de enxeñaría
informática de xeito análogo a como se fai no resto de especialidades da escala de enxeñeiros.
Ata 2021, a escala de enxeñeiros do sector público galego establecida na LEPG só incluía as
especialidades de enxeñarías de camiños, canais e portos, agronómica, industrial, de minas,
montes e de telecomunicación.
► A inclusión da Enxeñaría en Informática como requisito de titulación na escala de sistemas e
tecnoloxía da información e máis na escala de xestión de sistemas de informática, ambas recollidas na citada lei. Na actualidade teñen como requisito de titulación “licenciado, graduado ou
diplomado nunha titulación de calquera rama”.
► O impulso cara unha regulación efectiva da profesión que permita que Galicia se posicione
cada vez máis como referente no ámbito tecnolóxico.

Neste sentido, mantivéronse novas xuntanzas con representantes dos partidos políticos, con representación
no Parlamento de Galicia en tamén se enviou unha carta ó director xeral de Función Pública de Galicia e,
posteriormente, se mantivo unha reunión con el.
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Sen embargo, a citada lei foi finalmente modificada a finais do 2021, para incluír as especialidades de enxeñaría aeronáutica e enxeñaría química, pero non se incluíu a especialidade de enxeñaría en informática.
Dende o CPEIG lamentamos profundamente esta decisión e seguiremos traballando para cambiar esta situación que consideramos inxusta e irresponsable.
Outras actividades salientables realizadas no 2021 con respecto á promoción da profesión, e que foron organizadas ou participadas polo CPEIG foron as seguintes:
●

No marco do convenio de entre o CPEIG e a Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Ageinco) para o desenvolvemento e promoción da enxeñaría informática en Galicia, así como a posta en valor da enxeñaría informática en todo o territorio galego,
celebrouse a mesa redonda da enxeñaría de AGEINCO: “El futuro del sector de la ingeniería y arquitectura en Galicia” na que participou co CPEIG.

●

Participouse, a través do Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, no Consejo
Consultivo para la Transformación Digital. Este organismo ten o cometido de asesorar ó Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital no deseño da proposta das políticas do Goberno
en materia de transformación dixital.

●

Colaborouse na novena edición do evento “Día Internacional das Rapazas nas TIC”, onde participaron as enxeñeiras galegas en informática Ana Freire e Verónica Bolón Canedo, explicando ó alumnado de primaria e secundaria en que consiste o seu traballo. Esta actividade, ademais de promocionar a profesión entre os máis novos, contribúe a borrar estereotipos de xénero e dar visibilidade
á importancia que as mulleres teñen na industria e na universidade. Participaron máis de 1150 estudantes.

●

Organizáronse, en colaboración coa AMTEGA, diversas actividades que contan entre os seus obxectivos co de dar a coñecer e promocionar a profesión de enxeñeiro/a en informática, como son o
Programa Tech Kids, o programa Mática, o programa Ciberseguranza, xornadas formativas para
traballadores dos sectores TIC e de administración e servizos, e os espazos de networking co programa tres14.pm.

●

Comezouse coa organización da Olimpíada Informática Galega 2022, en colaboración coas Universidades da Coruña, Santiago e Vigo.

●

Participouse en multitude de foros que dan visibilidade fan promoción da profesión, como son o Ciber.gal, a Mobile Week Ourense ou a First Lego League.
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●

Fixéronse comunicacións e eventos en días sinalados como o Día da Protección de Datos, o Día da
Internet Segura, o Día da Muller ou o Día de Internet.

●

Participouse nos actos de graduación da ESEI e da FIC, dando visibilidade á figura do CPEIG ante
os futuros colexiados e resaltando o valor da nosa profesión.

●

Entregouse o XII Premio Traballo Fin de Mestrado en Enxeñaría Informática a Elisa Fernández Álvarez pola súa ferramenta de análise de datos das augas residuais para a predición de casos da
COVID-19.

●

Entregouse o Premio Traxectoria Profesional do CPEIG ó enxeñeiro en informática Carlos Eloy
López Blanco, pola súa destacada contribución á transformación dixital das organizacións e á ciberseguridade.

●

Entregouse do Premio Ada Byron do CPEIG á enxeñeira en informática Ana Freire, pola súa achega na aplicación da intelixencia artificial ó ben social e o seu impulso ó enfoque feminino da tecnoloxía.

Ademais, o colexio mantivo protagonismo ante múltiples entidades e empresas galegas, sendo reclamado
para dar a súa opinión experta en distintos foros e medios de comunicación. Proba disto é a participación en
diversos eventos organizados por Concellos, Universidades, Xunta, medios de comunicación ou asociacións
profesionais.
Finalmente, un ano máis, celebrouse o evento anual de referencia do colexio: A Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, xa na súa XIII edición. O evento celebrouse o 29 de outubro no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago. Asistiron máis de 250 convidados, entre representantes do ámbito empresarial, da Administración Pública, do ámbito universitario e profesionais. Un ano máis acadouse un gran impacto nos medios
de comunicación.

2.11 C OMISIÓN

DE

P ROTECCIÓN

DE

D ATOS

Durante o ano 2021 esta comisión estivo en contacto permanente co Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, onde se decidiu cambiar a desginación do Delegado de Protección de Datos, pasando a
desenvolver esta responsabilidade o despacho especialidado Égida. Tal e como permitía o contrato, estaba
contemplado que o DPD do consello extendera as súas funcións a aqueles colexios que asinaran un convenio
de colaboración co CCII.
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Este cambio reflexou un impulso na actividade da comisión, visibilizada non so na comunicación coa AEPD no
tocante ás actividades de tratamento, senón tamén na páxina web do CPEIG, onde se adaptaron os espazos
relativos a:
•

Aviso legal

•

Política de privacidade

•

Política de cookies

2.12 C OMISIÓN

DE

I GUALDADE

Como parte das actividades levadas a cabo pola Comisión de Igualdade:
1. Premio Ada Byron: Ana Freire
2. O CPEIG avoga por borrar estereotipos de xénero nas profesións STEM e dar visibilidade á importancia que as mulleres teñen na industria e na universidade
3. Enxeñeiras galegas en informática, aeroespacial e de telecomunicacións compartirán a súa experiencia no Día Internacional das Rapazas nas TIC
4. O Día das Rapazas nas TIC, con referentes femininos para atraer vocacións científico-tecnolóxicas
5. Campamento tecnolóxico para rapazas de 12 a 18 anos nas tres facultades galegas de informática.
6. O programa Mática organizouse en outubro na Facultade de Informática da Universidade da Coruña
A continuación, ofrécese unha descrición ou nota de prensa de cada unha das actividades ou iniciativas realizadas.

2.12.1 P R E M I O A D A B Y R O N : A N A F R E I R E
Lidera o proxecto STOP que estuda nas redes sociais problemas mentais como as tendencias suicidas ou os
trastornos da conduta alimentaria
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Directora da Área de Tecnoloxía da UPF Barcelona School of Management, será homenaxeada na “XIII Noite
da Enxeñaría en Informática de Galicia”, o 29 de outubro no Hotel Oca Puerta del Camino en Santiago
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) outorga o Premio Ada Byron da “XIII
Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia” á enxeñeira en informática Ana Freire, experta en intelixencia
artificial e recuperación de información, firme impulsora do uso da tecnoloxía para o ben social, así como da
aportación das mulleres neste ámbito para lograr unha tecnoloxía plenamente útil e ao servizo das persoas.
A gala máis importante da informática en Galicia celebrouse o 29 de outubro no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago de Compostela, cun encontro presencial e virtual que reunirá ás empresas máis destacadas
do sector TIC en Galicia. Os premios da Noite corresponden a dez categorías onde os colexiados e colexiadas recoñecen as iniciativas ou persoas destacadas no ámbito da enxeñaría en informática. O Premio Ada
Byron homenaxea ás mulleres enxeñeiras e ás súas aportacións, e rende memoria á que da nome ao premio,
a escritora e matemática Ada Byron, autora do primeiro algoritmo e considerada a primeira programadora informática da historia.
Ana Freire (Rábade, 1983) estudou enxeñaría informática na Universidade da Coruña, onde obtivo o doutoramento cum laude. Realizou estancias de investigación en centros de prestixio internacional como Yahoo
Labs, a Universidade de Glasgow ou o Centro Nacional de Investigación de Italia. Na actualidade dirixe a
área de Tecnoloxía da ‘UPF Barcelona School of Management’ da Universitat Pompeu Fabra.
É experta en intelixencia artificial e recuperación de información e as súas investigacións incidiron en campos
como a sustentabilidade e a saúde. “É apaixonante ver como a tecnoloxía, ben aplicada, pode axudar ao benestar das persoas. Necesítase moita divulgación científica sobre a tecnoloxía deseñada para o ben social,
pois xeralmente móstrase a súa cara menos amigable, cando con todo, ben utilizada, pode achegar grandes
beneficios ao ser humano”, asegura.

Dende 2017 lidera o proxecto STOP (Suicide prevenTion in social Platforms), que utiliza a intelixencia artificial para estudar nas redes sociais problemas mentais como as tendencias suicidas ou os trastornos da conduta alimentaria. Analízase o texto das publicacións, as imaxes, as conexións sociais e a actividade nas redes, para detectar os mesmos sinais que se buscan nas consultas presenciais de psicoloxía, como a procura
de apoio social, o insomnio ou o acoso escolar. Realízase anonimamente, extraendo patróns de comportamento comúns a alteracións como as tendencias suicidas, a depresión ou os trastornos da conduta alimentaria. Con esta información se lanzan campañas dirixidas a usuarios anónimos destes perfís, enviando teléfonos de axuda, como é o caso do servizo que ofrece o Teléfono da Esperanza, xestionado pola asociación do
mesmo nome.
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A doutora Freire creou o proxecto STOP no ano 2017, “sen apenas financiamento nin persoal investigador.
Impulsar un proxecto así non foi fácil, en parte polas implicacións éticas que supón, e tamén porque ao ser
muller e moza, resultaba complicado atopar institucións colaboradoras. Pero con moita motivación e moito esforzo, STOP intégrano xa sete institucións a nivel internacional, que cumpriron un gran obxectivo: incrementar
nun 60 por cento as chamadas provenientes de redes sociais ao Teléfono da Esperanza”.
Autora de máis de 40 publicacións científicas e varias patentes, acumula numerosos recoñecementos nacionais e internacionais. Foi incluída por Business Insider na lista dos 23 mozos españois chamados a liderar a
revolución tecnolóxica. Recibiu, entre outros, o premio ao Novo Talento Científico Feminino da Fundación
Real Academia das Ciencias e Mastercard, e o premio Ada Byron Novo outorgado pola Universidade de
Deusto.
Ademais, é unha gran divulgadora e impulsora da ciencia e a tecnoloxía entre as mulleres máis novas, liderando varias iniciativas para romper a fenda de xénero en carreiras técnicas, entre elas, o concurso interna cional Wisibilízalas, onde nas súas cinco edicións participaron máis de 3.000 mozos de España e Latinoamérica, que crearon máis de 1200 páxinas web de mulleres profesionais en ciencia, tecnoloxía, enxeñería e
matemáticas. Wisibilízalas rompe estereotipos e promove o uso da tecnoloxía e as competencias dixitais, fomenta o traballo en equipo, mellora a capacidade de investigación e a creatividade.
Na súa opinión, “a muller continúa infrarrepresentada no ámbito tecnolóxico, e isto é un problema grave porque a tecnoloxía necesita deseñarse en ámbitos diversos e corre o risco de ser desenvolta con enfoques parciais que a fagan inutilizable. Por outra banda, o tecido empresarial tecnolóxico está a xerar moito emprego,
e a muller non pode quedar fóra desta gran oportunidade, se non o problema do enfoque de xénero agravarase cada vez máis”.
Entre as claves para unha maior presenza da muller no ámbito científico-técnico, destaca que “cómpre mellorar a forma coa que informamos ás mozas sobre estas carreiras, mostrarlles o amplo abano de novas aplicacións que a ciencia e a tecnoloxía teñen na nosa sociedade, en campos tan diversos como a medicina, a economía, a sustentabilidade… Cando a Universitat Pompeu Fabra lanzou o Grao en Enxeñería Matemática en
Ciencia de Datos, fixemos unha gran campaña liderada por docentes e investigadoras, na que visitamos centros de secundaria mostrando as múltiples aplicacións prácticas da ciencia de datos. Conseguiuse un balance
de xénero nesta carreira que aínda se mantén”

2.12.2 O CPEIG A V O G A P O R B O R R A R E S T E R E O T I P O S D E X É N E R O N A S P R O F E S I Ó N S
STEM E D A R V I S I B I L I D A D E Á I M P O R T A N C I A Q U E A S M U L L E R E S T E Ñ E N N A
INDUSTRIA E NA UNIVERSIDADE
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Fernando Suárez, presidente: “Só o 35% dos estudantes matriculados nas carreiras STEM son mulleres, e só
o 3% delas escollen estudos no ámbito das TIC”
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) manifestou, no Día Internacional da
Muller, que a profesión de Enxeñaría en Informática en Galicia está aínda moi masculinizada con apenas un
17% de mulleres, de xeito similar ao que acontece en todo o sector TIC onde practicamente nove de cada dez
traballadores do mercado español son homes, a pesar de que como sinala a Comisión Europea alcanzar a
paridade de homes e mulleres na industria dixital permitiría elevar o PIB da Unión Europea nuns 9.000 millóns
de euros anuais. Por exemplo, no campo da intelixencia artificial (IA) o informe Global Gender Gap Report
que elabora o Foro Económico Mundial reflicte que só o 22% dos traballadores deste campo son mulleres.
Os sistemas informáticos gobernan multitude de ámbitos, como as comunicacións, transporte, maquinaria industrial, ámbito sanitario, aeronáutica, abastecemento de enerxía ou o sistema xurídico. Neste camiño cara a
economía dixital, o CPEIG considera que as empresas españolas e galegas deben transformarse dixitalmente
para contribuír ao incremento da produtividade e a innovación. “A nosa profesión ten o compromiso claro e
irrenunciable de construír unha sociedade da información centrada na persoa, inclusiva e onde todos poidan
crear, acceder, utilizar e compartir a información e o coñecemento, para permitir a persoas, comunidades e
pobos alcanzar o seu pleno potencial, a promoción do seu desenvolvemento sustentable e a mellora da súa
calidade de vida” –explicou o presidente do CPEIG, Fernando Suárez. Ademais, Suárez salentou que esta
demanda de profesionais TIC altamente cualificados poderá ser un “excelente motor de igualdade” e fomento
da incorporación de mulleres a distintos sectores produtivos.
No contexto educativo, o Bacharelato científico e tecnolóxico non está á cabeza do que elixen os alumnos, e
menos aínda as alumnas. Fernando Suárez afirma que espertar as vocacións tecnolóxicas e científicas entre
as mulleres en idades temperás “pode ser o mellor camiño para garantir que a poboación feminina se incorpore dunha maneira natural ao estudo das chamadas carreiras STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas) e que xoguen un papel relevante nos sectores que están definindo as tendencias de futuro”.
Tamén asegurou que é importante que todos os axentes do sistema educativo –pais, nais e profesores– estean concienciados da importancia de impulsar estas materias e profesións. “Só o 35% dos estudantes matriculados en carreiras STEM son mulleres, e só o 3% das estudantes escollen estudos no ámbito das TIC” –indi cou–.
A pesar destes datos negativos, tanto no ámbito académico como profesional, Fernando Suárez asegurou
que a informática tamén é cousa de mulleres, e foron moitas as que xogaron un papel crucial durante déca das, como a coñecida Ada Byron, filla do poeta Lord Byron, que pasará á historia como a primeira programadora e da que o CPEIG adoptou o nome para crear un premio pioneiro, a distinción Ada Byron da Noite da
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Enxeñaría en Informática de Galicia. Ademais, lembrou outras figuras femininas excepcionais do sector tecnolóxico, como Grace Murray Hopper, creadora do primeiro compilador; Anita Borg, fundadora do Instituto da
Muller e a Tecnoloxía; Hedy Lamarr, estrela do Hollywood clásico e inventora do espectro ensanchado por
salto de frecuencia que se utiliza nos GPS, Bluetooth ou nas conexións WIFI; ou Ana María Prieto, a primeira
programadora galega. “É hora de borrar os estereotipos de xénero que existen en relación ás profesións
STEM e dar visibilidade á importancia que as mulleres teñen, tanto na industria como na universidade” –asegurou–.
Para incentivar estas vocacións tecnolóxicas entre as rapazas, o CPEIG ten en marcha programas e proxectos que incentivan a súa curiosidade en robótica, programación ou intelixencia artificial, así como xornadas
para presentar experiencias profesionais de mulleres relevantes en sectores científicos e tecnolóxicos, para
que as nenas e adolescentes coñezan a estas mulleres de éxito e as vexan como modelos a seguir.
Por suposto, a presenza da muller tiña que ser destacada na xunta de goberno do CPEIG da que forman parte tres mulleres, superando a media que existe nos estudos de informática: a vicepresidenta, Susana Ladra,
directora do Campus Innova da Universidade da Coruña (UDC); a vicetesoureira, Lorena Otero, profesora da
Escola Superior de Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo (Uvigo); e María Pilar Vila Avendaño, CEO
da empresa Forensic & Security.

2.12.3 E N X E Ñ E I R A S

GALEGAS EN INFORMÁTICA, AEROESPACIAL E DE

TELECOMUNICACIÓNS COMPARTIRÁN A SÚA EXPERIENCIA NO
DAS

RAPAZAS

NAS

DÍA INTERNACIONAL

TIC

O CPEIG colaborou nesta novena edición, que organizou a Secretaría Xeral de Igualdade e o Cesga o 22 de
abril
Estudantes de toda Galicia estiveron invitados a participar neste evento virtual en directo
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) colaborou xunto á Secretaria Xeral de
Igualdade e ao Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) da Xunta de Galicia, na novena convocatoria
do “Día Internacional das Rapazas nas TIC” (International Girls in ICT Day). Celebrouse o 22 de abril na Plataforma Webinar do Cesga, e foi retransmitido en directo a través de Internet de 11 a 12 horas para escolares
de toda Galicia.
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Este ano, debido á situación marcada pola pandemia, a actividade organizouse exclusivamente mediante
multiconferencia web, na que participaron tanto as protagonistas invitadas como todos os centros interesados
de primaria e secundaria. Foi unha gran oportunidade para coñecer a tecnólogas galegas que contou, en primeira persoa, o que a tecnoloxía pode aportar en diversos campos científicos e laborais para mellorar a vida
da cidadanía. O alumnado tivo a oportunidade de preguntar e consultar calquera dúbida sobre o seu traballo.
Participaron catro mulleres excepcionais que traballan e investigan en ámbitos relacionadas coas novas tecnoloxías, desde perspectivas moi distintas:
- Beatriz Paz Santalla é enxeñeira de Telecomunicacións pola Universidade de Vigo, Máster en Seguridade
da Información e Administración de Empresas, e co-fundadora da empresa GDI, empresa galega pioneira en
ofrecer solucións de videoconferencia, telepresencia e mobilidade.
- Ana Freire é enxeñeira e doutora en Informática pola Universidade da Coruña. Actualmente é investigadora
e docente na Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), onde traballa aplicando a Intelixencia Artificial a diversas
necesidades sociais como a saúde mental. É directora do Centro de Estudos de Sostibilidade da mesma universidade e lidera Wisibilízalas, un concurso internacional para romper estereotipos de xénero asociados a
estudos científico-tecnolóxicos. Recibiu numerosos recoñecementos polo impacto social da súa investigación,
entre os que destaca o Premio ao Talento Xove Feminino Investigador, outorgado pola Fundación Real Academia das Ciencias e o premio Ada Byron, outorgado pola Universidad de Deusto.
- Úrsula Martínez Álvarez é enxeñaría Aeroespacial, e está finalizando o Máster en Enxeñaría Areonáutica,
especializada en vehículos espaciais. O seu traballo céntrase en proxectos sobre deseño, fabricación e ensaio de sistemas e experimentos no espazo. Desde fai once anos, forma parte do proxecto de educación ambiental Climántica.
- Verónica Bolón Canedo é doutora en Informática pola Univiersidade da Coruña, e investigadora centrada en
Intelixencia Artificial, especialmente en aprendizaxe automática para Big Data. É responsable do nodo INSPIRA STEAM na Coruña.
O Día Internacional das Rapazas nas TIC é unha efeméride de ámbito internacional para motivar ás novas
xeracións de mozos e mozos a considerar as TIC para o desenvolvemento académico, investigador e profesional. O evento contou coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de
Galicia (AMIT-GAL), Asociación.GAL, Facultade de Ciencias da Educación, Woman Emprende e Oficina de
Igualdade da Universidade de Santiago, Facultade de Informática da Universidade da Coruña (UDC), Escola
de Enxeñaría de Telecomunicacións da Universidade de Vigo (UVigo) e grupos de mulleres tecnólogas en
Galicia como GalsTech e Hello Sisters!
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Desde 2012, o Cesga coordina o Proxecto Europeo “ICT-Go-Girls!, Promoting Entrepreneurship among secondary School Girls through ICT” (Promoción do emprendemento das rapazas de secundaria a través das
TIC), que deseñou e testou unha metodoloxía innovadora para loitar contra a escaseza de vocacións tecnolóxicas entre as rapazas europeas. Esta acción foi completada coa iniciativa galega “Rapazas Emprendedoras Nas TIC” na que colabora o Colexio Profesional de Enxeñería informática (CPEIG) no marco do Plan Proxecta da Consellería de Educación, baixo a coordinación da Secretaría Xeral de Igualdade, dirixida ás rapazas de primeiros anos de secundaria.

2.12.4 O D Í A

R A P A Z A S N A S TIC, C O N
CIENTÍFICO-TECNOLÓXICAS

DAS

VOCACIÓNS

REFERENTES FEMININOS PARA ATRAER

Máis de 1.150 estudantes participaron o 22 de abril nun coloquio virtual con catro mulleres do mundo das TIC:
Beatriz Paz, Ana Freire, Úrsula Martínez e Verónica Bolón
Fernando Suárez, presidente do Colexio profesional: “A Enxeñaría en Informática é a profesión máis social do
noso tempo e por iso facemos un chamamento ás estudantes para que estean máis presentes na sociedade
do futuro”
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) participou na novena edición do “Día
Internacional das Rapazas nas TIC”, ICT-Go-Girls!, organizada xunto á Secretaria Xeral de Igualdade e ao
Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) da Xunta de Galicia. O evento 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.
A través da Plataforma Webinar do Cesga, a xornada foi retransmitida en directo para escolares de primaria e
secundaria de toda Galicia. Deu a benvida aos participantes a directora da Axencia Galega da Innovación
(GAIN) e presidenta do CESGA, Patricia Argerey. A continuación, interveu a secretaria Xeral de Igualdade,
Susana López Abella, e clausurou o acto o director do CESGA, Mauro Fernández.
Nesta edición bateuse récord de participación, con máis de 30 centros e máis de 1.150 alumnas e alumnos
desde 5º de primaria a 2º de bacharelato. Coñeceron a catro tecnólogas galegas que lles contaron, en primeira persoa, o que a tecnoloxía pode aportar en diversos campos científicos e laborais para mellorar a vida da
cidadanía: a enxeñeira de Telecomunicacións, Beatriz Paz Santalla; a doutora en Enxeñaría en Informática,
Ana Freire; a enxeñeira Aeroespacial, Úrsula Martínez Álvarez; e a doutora en Enxeñaría en Informática,
Verónica Bolón Canedo.
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Como colaborador desde hai anos nesta actividade, o CPEIG está convencido da importancia que supón incorporar o talento feminino a un sector clave como o tecnolóxico. O seu presidente, Fernando Suárez, explicou que as novas tecnoloxías compren un papel estratéxico no cambio de época que se está a vivir, e en concreto, asegura que a informática é unha disciplina transversal a practicamente todos os sectores produtivos,
desde a agricultura e a pesca á educación, cultura, sanidade, automoción, etc.
“A informática está en todos os sitios, e así quedou demostrado coa pandemia, e transformou a nosa sociedade ata o punto de que a cantidade de tecnoloxía que temos á nosa disposición abre novas oportunidades en
todos os campos” –indicou–.
Europea aprobou o Fondo de Recuperación Europeo, tamén chamado Next Generation, e España presentou
o seu Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, bautizado como “España puede”, con fondos para
a transición dixital. “Por primeira vez na historia, a informática é clave para a sostibilidade do planeta e para
asegurar o reparto eficiente dos recursos, sendo crítica para a mellora da calidade de vida das persoas. A Enxeñaría en Informática é a profesión máis social do noso tempo e por iso facemos un chamamento ás estudantes para que estean máis presentes na sociedade do futuro” –manifestou–.
Oportunidades laborais do sector tecnolóxico
Na súa intervención, a enxeñeira superior en Telecomunicacións pola Universidade de Vigo (UVigo), Beatriz
Paz, deu unhas pinceladas sobre a súa traxectoria desde que era unha estudante co obxecto de contrarrestar
algún dos tópicos que existen sobre as carreiras técnicas. “Non deben deixarse asustar pola dificultade que
se lles presupón a estas disciplinas ou o mito do ‘cerebrito’ illado do mundo. As persoas que traballamos no
ámbito da tecnoloxía somos como calquera outra, con amigos e vida social” –explicou–.

De seguido, Paz Santalla falou das oportunidades laborais que ofrece a tecnoloxía, un sector sempre na busca de gran cantidade de postos de traballo cualificados. “O futuro estano deseñando as empresas tecnolóxicas e os tecnólogos, por iso é tan importante que haxa máis mulleres no sector tecnolóxico para que non queden excluídas” –apuntou–.
Ana Freire mandou varios mensaxes no seu relatorio con fin de animar ás mozas a descubrir o mundo da
ciencia e a tecnoloxía, porque non son ámbitos desconectados da sociedade. “Tanto a ciencia como a tecnoloxía teñen aplicacións sociais moi diversas e necesarias, como a saúde ou a sostibilidade” –matizou–.
De maneira informal, Freire explicaralle aos estudantes o seu día a día no traballo de enxeñeira informática,
interactuando con profesionais de sectores moi diversos e viaxando e aprendendo cousas novas. En particu-
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lar, explicaralles o proxecto STOP, que liderou hai máis de catro anos e no que se aplicaba intelixencia artificial para detectar problemas de saúde mental. Finalmente, presentoulles a iniciativa Wisibilízalas, destinada a
dar a coñecer o bo facer de moitas mulleres que traballan en STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas), para que lles poida servir de inspiración.
Investigación espacial e intelixencia artificial
Pola súa parte, Úrsula Martínez centrouse en explicarlles o proceso a seguir nun proxecto de enxeñaría, desde que se pensa en algo ata que se obtén o resultado final. En particular, faloulles dun proxecto que fixo hai
dous anos dun simulador de campo magnético terrestre, ilustrado con vídeos das últimas etapas do proxecto
desenvolto no Spanish User Support and Operations Centre (EUSOC), un centro de investigación espacial da
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) delegado da Agencia Espacial Europea. Ademais, a enxeñeira aeroespacial explicará as súas prácticas no EUSOC na actualidade traballando no estudo do comportamento térmico de certos materiais na contorna espacial.
Finalmente, a carballesa Verónica Bolón relatou aos escolares o seu inicio na etapa escolar e como desde
ben nena xa se decantara polas matemáticas e a física. Cando chegou o momento de escoller carreira, de cantouse por unha enxeñaría pola saída profesional. Tras matricularse inicialmente en Telecomunicacións, finalmente cursou Enxeñaría en Informática na Universidade da Coruña (UDC). “Descubrín que a informática é
unha disciplina transversal, con moitas aplicacións e moi interesantes, nas que as matemáticas e a física xogan un papel moi importante” –salientou–.
Xa á hora do Proxecto Fin de Carreira, Bolón apostou pola Intelixencia Artificial (IA), departamento dirixido por
mulleres na UDC, e desde ese momento forma parte do grupo de investigación LIDIA (Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial). “Investigar en IA é moi satisfactorio xa que é unha material multidisciplinar e transversal que me permite abordar unha gran variedade de problemas. Teño creado algoritmos para axudar a detectar enfermidades (retinopatía do prematuro, apnea do sono, insuficiencia cardíaca), para detectar vertidos no océano, ataques en redes de computadoras ou mesmo para poder ser aplica dos en dispositivos intelixentes do tamaño dun anel” –concretou–. Desde 2016 Verónica Bolón é profesora na
Facultade de Informática da UDC, compaxinando as súas labores docentes cos traballos de investigación.
O evento contou coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de Galicia
(AMIT-GAL), Asociación.GAL, Facultade de Ciencias da Educación, Woman Emprende e Oficina de Igualdade da Universidade de Santiago, Facultade de Informática da Universidade da Coruña (UDC), Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións da Universidade de Vigo (UVigo) e grupos de mulleres tecnólogas en Galicia
como GalsTech e Hello Sisters!
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2.12.5 C A M P A M E N T O

TECNOLÓXICO PARA RAPAZAS DE

12

A

18

ANOS NAS TRES

FACULTADES GALEGAS DE INFORMÁTICA.

Os talleres sobre pensamento computacional, programación móbil, robótica e intelixencia artificial estendéuse
ata mércores 30 de xuño, tamén vía online
O programa Mática está organizado polo CPEIG e a Amtega
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega), coa colaboración das tres universidasdes galegas, iniciaron o 28 de xuño os
talleres do programa Mática, destinado a crear unha comunidade de rapazas de entre 12 a 18 anos en Galicia
que permita desenvolver as súas competencias no eido das TIC. Mática forma parte das iniciativas previstas
no marco do programa Tech Kids, froito do convenio de colaboración asinado polo CPEIG e a Amtega para a
posta en marcha de actividades de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías en Galicia. Os talleres de Mática foron inaugurados hoxe telematicamente polo presidente do CPEIG, Fernando
Suárez, e a directora de Amtega, Mar Pereira.
Segundo explicou a vicepresidenta do CPEIG, Susana Ladra, Mática xorde co obxecto de aumentar a presenza de rapazas nos estudos de Enxeñaría en Informática, en parte debido a falta de referentes femininos, o
descoñecemento da profesión de enxeñaría informática e a existencia de estereotipos afastados da realidade
do sector. “O programa Mática non é só formativo, senón que ten o obxecto de crear unha rede entre todas as
rapazas con intereses nas TIC como creadoras e desenvolvedoras de tecnoloxía e as súas aplicacións na sociedade. En particular, permitirá coñecerse a estudantes de puntos moi distantes de Galicia que queiran estudar estas titulacións no futuro, creando lazos de amizade e colaboración” –explicou Susana Ladra–.
O primeiro grande evento deste programa foi un campamento tecnolóxico que se desenvolveu do 28 luns, 29
martes e o mércores 30 de xuño, de forma presencial en tres sedes diferentes en horario de 9:30 a 14:30 horas. Participaron un centenar de rapazas na Facultade de Informática da Coruña (FIC) da Universidade da
Coruña (UDC), na Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) da Universidade de Santiago (USC) e na
Escola Superior de Enxeñaría Informática (ESEI) de Ourense da Universidade de Vigo (Uvigo), así como de
forma telemática para aquelas que non poidan desprazarse.
As actividades do campamento estiveron dirixidas por profesoras e investigadoras das universidades, xunto
con estudantes de últimos cursos das titulacións de enxeñaría en informática. Impartironse talleres de iniciación ao pensamento computacional, programación móbil, robótica e intelixencia artificial, así como charlas con
profesionais de recoñecido prestixio ou visitas aos centros de investigación das universidades. Todas as acti-
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vidades estiveron adaptadas á idade das participantes, que estarán dividas en grupos de quince nenas, é dicir, dous grupos dun total de 30 rapazas por sede presencial.
Mática regresou con novas actividades en setembro, polo que se recomenda a todas as rapazas interesadas
que estean atentas ao calendario de eventos do programa. Inscricións: https://matica.gal/

2.12.6 O P R O G R A M A M Á T I C A O R G A N I Z O U S E E N O U T U B R O
INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

NA

FACULTADE

DE

Celebráronse tres talleres sobre as posibilidades da informática, a construción de Apps e a visión artificial con
tres enxeñeiras informáticas
Organizado polo CPEIG e a Amtega, estivo destinado a potenciar o interese pola ciencia e a tecnoloxía entre
as rapazas de 12 a 18 anos
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega), coa colaboración das tres universidasdes galegas, celebrou esta semana
obradoiros tecnolóxicos do programa Mática, destinado a promover a vocación tecnolóxica entre as rapazas e
a crear unha comunidade de rapazas de entre 12 a 18 anos en Galicia que permita desenvolver as súas competencias no eido das TIC. Mática forma parte das iniciativas previstas no marco do programa Tech Kids, froito do convenio de colaboración asinado polo CPEIG e a Amtega para a posta en marcha de actividades de
formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías en Galicia.

O mércores-27, xoves-28 e venres-29 celebrouse tres obradoiros en formato híbrido, a través da plataforma
Zoom ou de forma presencial na Facultade de Informática (FIC) da Universidade da Coruña (UDC), na Aula
2.7, de 18:00 a 20:00 horas. As inscricións realizáronse en https://obradoiros-matica.eventbrite.es e de forma
individual para cada taller. O mércores celebrouse o obradoiro “As posibilidades da informática: desde TikTok
ata o ADN" que impartiu a enxeñeira informática, Máster en Ciencia de Datos, e actualmente estudante de
doutoramento Delfina Ramos Vidal. O xoves a xornada foi sobre "Construíndo aplicacións móbiles con AppInventor", que impartiu Paloma Piot Pérez-Abadín, enxeñeira de Software en viesure innovation center. E finalmente o venres finalizou a actividade con taller "Introducción á Visión Artificial", impartido pola enxeñeira informática, doutora en Computación e docente na FIC, Lucía Ramos García.
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Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2022

O presidente

Fernando Suárez Lorenzo
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