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PARTICIPANTS A LA FIR,

t Imatge d'estudiants al IV Fòrum de l'Ocupació, al Campus de Sescelades, celebrat el passat 16 d'abril. FOTO: LLUÍS MILIÁN

TAULA RODONA

Unaaltrade les activitats que
s'han celebrat enguany dins el
IV Fòrum d'Ocupació ha estat
la Jornada sobre competèn-
cies professionals, que es va
celebrar el passat 16 d'abril
al Campus de Sescelades. Se-
gons Maria Bargalló, la taula ro-

Competències professionals
dona amb la presència dels
caps de recursos humans d'al-
gunes de les principals em-
preses de les nostres comar-
ques va ser tot un èxit. La tau-
la rodonateniacom a objectiu
donar a conèixer al professo-
rat universitari, i més en con-

cret als membresdels equips
de direcció dels centres (de-
gans, responsables d'ensen-
yaments o membres de les
comissions d'elaboració dels
títols degrau), quines són les
competències professionals
i les habilitats personals que

el mercat laboral demanda. En
l'actualitat, la universitat -ex-
plica Bargalló- es troba en un
procés de revisió de l'estruc-
turadels ensenyaments uni-
versitaris en el marc del pro-
cés de convergència europea
d'ensenyaments superiors i

s'estan elaborant les memòries
de nous títols universitaris
anomenatsgraus.Peraixòés
molt important intensificar
les relacions entre la univer-
sitat i les empreses del terri-
tori que ocupen els profes-
sionals universitaris.

Reus
• Asoc. Nuclear Ascó Vandellòs II
• Banc Sabadell
• Banesto
• BASF
• Best Hotels
• Borges
• Caixa Tarragona
• d-Core Network
• Decathlon
• Deloitte
• Ernst & Young
• GrupSagessa
• Ikea
• KPMG
• La Caixa
• Mapfre
• PortAventura
• Tecnol

Tarragona
• Altran
• Applus Idiada
• Asoc. Nuclear Ascó Vandellòs II
• BASF

• CCT
• d-Core Network
• Decathlon
• Deloitte
• Dow Chemical
• Everis
• Behr
• Getronics
• Grupo Castilla
• Ikea
• Inerco
• KPMG
• Lear Corporation
• Maersk Logistic
• Manpower
• PortAventura
• Prysmian
• Qualita
• RepsolYPF
• Torres
• Sun Microsystems
• Fermator
• Tecnol
• Xarxa Santa Tecla

¡n només quatre anys. FOTOCEDIDA/URV

rector de la URV, Francesc Xavier
Grau. Tot i que el nombre d'estu-
diants que cursaven el batxillerat
tecnològic va tenir uns bons anys,
«l'especialització ha minvat amb
el temps», la qual cosa es fa palès

Evolució de la demanda d'estudis informàtics
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ara amb la manca de matriculats a
les titulacions d'informàtica. Tot
i això, el rector es mostrà positiu i
afegí que «esperem que la reforma
del batxillerat faciliti un canvi, tot
i que som conscients que en aquest
camp educatiu no tenim cap pos-
sibilitat d'actuació».

A l'hora d'atreure més alumnes
que volen estudiar les enginyeries
d'informàtica, sistemes o gestió

per fer front a les necessitats que
hi al mercat laboral, Grau destacà
que s'utilitzen mecanismes com
aralesjornades de portes obertes.
A més, «la realitat és la que hi ha, i
ara ens diu que el mercat necessi-
ta d'aquest tipus de talent». Sense
anar més lluny, les companyies del
sector afincades al Camp defen-
sen que «la titulació és un certifi-
cat de treball». -R. LOMEARTE

TIC « L E S EMPRESES HAN AJUDAT A DEFINIR ELS ESTUDIS

Es presenta el nou postgrau
d'aplicacions informàtiques
L'Escola Tècnica Superior d'En-
ginyeria (ETSE) va acollir el pas-
sat 16 d'abril -coincidint amb el
IV Fòrum de l'Ocupació Univer-
sitària celebrat al Campus Ses-
celades- la presentació del post-
grau 'Especialista Universitari
en Tecnologies de la Informació:
desenvolupament d'aplicacions'.
Aquest curs té la finalitat de for-
mar els alumnes del món de la in-
formàtica en les principals pla-
taformes de desenvolupament
d'aplicacions empresarials i pre-
parar-los per ala obtenció de les
certificacions oficials associa-
des a aquests productes.

«Aquest postgrau és de caràc-
ter únic i pioner, on les empre-
ses de desenvolupament d'apli-
cacions participen directament
en la definició dels estudis», as-
senyalà el rector de la URV, Fran-
cesc Xavier Grau. Aquest nou
curs, de 200 hores de classes pre-
sencials i un mínim de 75 de pràc-

tiques, ha comptat amb la parti-
cipació directa de Grupo Casti-
lla i d-Core Network, dos enti-
tats del sector ubicades al Camp
de Tarragona. Segons Carles Cas-
tilla, del Grupo Castilla, «aquest"
curs permetrà que els talents in-
formàtics de la URVno marxin a
Barcelona o a Madrid», j a que po-
den aconseguir un lloc de treba-
llat a la seva àrea d'influència.

El director del postgrau de de-
senvolupament d'aplicacions, el
professor Sergio Gómez, va afe-
gir que «el curs permetrà una for-
mació de coneixements associa-
da ales necessitats del mercat de
la informàtica», una particulari-
tat que beneficiarà els titulats de
la URV i els clients de les empre-
ses. El curs de postgrau té un cost
de 2.400 euros i va adreçat a tots
els titulats universitaris -tècnics
o superiors- en informàtica o els
de titulacions, com les enginye-
ries o química. -R. LOMEARTE


