
Junta General 

Caldes de Malavella, 20 de juny de 2009

La promoció de la professió.
Incrementar el nombre 
d'enginyers en el futur.



Criteris estratègics:

La promoció de la professió. Incrementar el nombre d'enginyers en el futur.

El col•legi ve portant a terme, fins ara, la presentació del nostre 
col•lectiu als futurs enginyers, concretament als estudiants de l’escola 
de Lleida. Presentar l’enginyer agrònom com una professió de futur, 
també s’ha de promocionar a estadis més primerencs. La nostra 
professió, presentada a partir de treballs dels nostres propis companys, 
sovint magnífics i enlluernadors, és una bona eina per promocionar la 
nostra professió.

Objectiu:
Una presentació en un centre escolar 
de Batxillerat, cada semestre, és el 
nostre compromís.



Programa d’actuacions

La promoció de la professió. Incrementar el nombre d'enginyers en el futur.

Reunió amb els companys d’Ensenyament 
secundari i Formació professional.

Enviament d’una carta informativa de 
presentació als centres escolars de 
Catalunya.

Programació de les Xerrades als centres 
escolars (1 per comarca).

Preparació del material didàctic.

http://www.nodo50.org/rondilla/Imagenes/Clases-Secundaria.gif
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Reunió inicial
Reunions prep. continguts*
Redacció carta instituts 
presentació jornades

Presentació Ppoint
Video introductori

Enviar informació per correu
Posar-se en contacte Tel

*Reunions per a la preparació del contingut Ppoint - La figura de l'enginyer- Estudis i sortides laborals.

Preparacions prèvies

Desenvolupament dels continguts

Comunicació amb els IES

Realització de les jornades

20102009


 

Formacions a totes les       
comarques de Catalunya.Almenys 
una formació a l’institut referent 
de la Comarca.


 

Crear una xarxa d’Enginyers 
Agrònoms a totes les comarques,       
1 persona encarregada de la    
realització formació.

 Coordinació Gemma Teixidor.


 



Presentació realitzada 

 Data: Dimarts, 17 de març de 2009

 Lloc: Sala d´actes, IES Abat Oliba Ripoll

 Hora: 13:20-14:20 Hora de tutoria

 Assistents: 19 alumnes 2on Bat. Àmbit científic-tècnic



Resultats de la jornada


 

Realització de 19 enquestes a 
tots als assistents


 

Carreres universitàries que 
volen realitzar:

- Enginyeries 47,37% Eng. 
Informàtica (4), Eng. Industrial (1), 
Eng. Mecànica (1), Eng. Mecatrònica 
(1), Eng. Ponts i Camins (1), Eng.T. 
Telecomunicacions (1)

- Altres 42,11% Magisteri (1), ADE 
(1), Física (1), INEF (1), Microbiologia 
(1), Genètica (1), M.P. Luminotècnia 
(1), Ed.Social (1).

- 10,53% No ho sap (2)
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Presentació de candidats 
comarcals 
Presentació de candidats 
comarcals

41 comarques41 comarques



Propostes de reunions provincials

 Lleida: Dimarts, 14 de juliol de 2009 a les 17h

 Girona: Dimarts, 7 de juliol de 2009 a les 17h

 Barcelona: Dimecres, 8 de juliol de 2009 a les 17h

 Tarragona: Dijous, 9 de juliol de 2009 a les 17h

-Si esteu interessats en formar part d’aquest 
programa contacteu amb el vostre delegat.



Gràcies.

La promoció de la professió.
Incrementar el nombre
d'enginyers en el futur.
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