
La manca de regulació de la professió
d'Enginyeria Informàtica ha provocat,
al mateix temps, que encara no
s'hagin elaborat les directrius per
adaptar aquestes titulacions a l'Espai
Europeu d'Educació Superior
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Els estudiants d'informàtica de la UdL han realitzat
una classe al carrer com a protesta

dimecres, 19 de novembre de 2008

19 de novembre de 2008
L'Escola Politècnica reclama a Madrid la regulació de les atribucions
professionals dels informàtics

Professorat, estudiantat i professionals es mobilitzen al campus de Cappont per exigir el mateix tracte que reben la resta

d'enginyeries

Unes 200 persones entre professorat, estudiantat i
informàtics s'han mobilitzat avui davant l'edifici de l' 
Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL [ 

, al campus de Cappont, perhttp://www.eup.udl.es ]
exigir-li al Govern una llei que reguli les atribucions
professionals del sector, així com l'elaboració de les
directrius per als nous graus i màster d'Enginyeria
Informàtica, tal i com s'ha fet per a les altres
enginyeries que s'imparteixen l'Estat. 

Amb la lectura d'un manifest i la realització d'una
classe al carrer, l'EPS, el Consell de l'Estudiantat
d'aquest centre i la delegació territorial a Lleida del
Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya,
han volgut donar el seu suport a les demandes de
professionals i acadèmics d'arreu de l'Estat espanyol
que reclamen el mateix tracte que la resta
d ' e n g i n y e r i e s .  

La manca de regulació de la professió d'Enginyeria Informàtica ha provocat, al mateix temps, que encara no
s'hagin elaborat les directrius per adaptar aquestes titulacions a l'Espai Europeu d'Educació Superior, tal i com
sol·licita la , la qual haConferència de Degans i Directors d'Informàtica (CODDI) [ http://www.fic.udc.es/CODDI ]
fet arribat al Ministeri de Ciència i Innovació les seues propostes al respecte. Aquestes propostes, on es fixen
les competències de la titulació, han estat les protagonistes de la classe que ha impartit aquest matí el cap
d'estudis de l'EPS, Antoni Granollers, a les portes de l'escola.

Per la seua part, el sotsdirector del centre, Francesc Giné, ha estat
l'encarregat de llegir el manifest. En el text, on desmenteix que aquests
estudis estiguin en risc de desaparèixer o que els actuals títols no tinguin
validesa en el futur, s'insiteix en la necessitat i la urgència de regular
professionalment l'única enginyeria que ara com ara no ho està a
Espanya, tot i que el 25% dels alumnes que actualment cursen estudis

d'enginyeria a l'Estat ho facin en aquesta titulació que, a més gaudeix d'una situació d'atur inexistent.
Actualment, estudien enginyeria informàtica a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida uns 350
a l u m n e s .  

MÉS INFORMACIÓ 
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Comunicat sobre la situació actual de la professió d'Enginyeria Informàtica (19/11/08) [ 
 /export/sites/universitat-lleida/ca/.galleries/docs/repair-olds/ManifestLleidaInformatica-2.pdf ]
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