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Como ter 
oportunidades 
laborais nun 
entorno dixital

14 Expertos  2 Sesións



A formación en competencias profesionais e o 
aproveitamento das oportunidades da cuarta 
revolución industrial constitúe un dos alicerces sobre 
os que debe asentarse a Universidade do s. XXI. A 
dixitalización da sociedade preséntase como un feito 
imparable, que está a transformar profundamente os 
modos de facer e as expectativas e as necesidades 
das persoas e das organizacións humanas.

O factor tecnolóxico é unha peza clave do novo 
contexto social, económico e laboral das xeracións 
“Z” e Y”. Estas novas xeracións naceron, creceron 
e se relacionan a diario nunha e cunha contorna 
altamente dixitalizada que poden aprender a aproveitar 
e xestionar, en beneficio das súas expectativas 
profesionais/vitais e, polo tanto, do ben da sociedade.

As universidades pode xogar un papel clave 
neste proceso de aprendizaxe e descubrimento, 
guiando as xeracións máis novas para que 
saiban descubrir novos xeitos de moldear o 
factor dixital, de tal xeito que este cobre forma, 
en termos de emprego, riqueza e benestar.

“Laboralia: Future Jobs” é unha xornada de divulgación 
e formación a través da que o Consello Social da 
Universidade da Coruña pretende contribuír a este 
obxectivo. O proxecto atópase alineado, en particular, 
coa estratexia de especialización da Universidade da 
Coruña, que prevé a implantación de novos graos e 
títulos de mestrado en moda, deseño e videoxogos.

COmO ter 
OpOrtunidades 
labOrais 
nun entOrnO 
dixital



Que atOparei 
en labOralia 
Future-JObs?

exemplos prácticos das novas profesións que poderían 
desempeñar as novas xeracións ante o novo contexto 
dixital. En concreto, “Laboralia: Future Jobs” pretende 
visibilizar a experiencia de profesionais españois e 
iberoamericanos que desenvolven a súa actividade 
profesional en eidos laborais altamente dixitalizados e 
produtivos, situados en sectores estratéxicos para a economía 
española, que están a emerxer e se presentan hoxe como 
nichos de emprendemento e emprego cualificado.

a Quen Van 
dirixidas estas 
xOrnadas?

  Estudantado e profesorado universitario.

  Alumnado e profesorado de ciclos formativos de 
formación profesional.

  Alumnado e profesorado de ensino secundario (Bacharelato).

  directivos vinculados a universidades e a calquera  
institución educativa.

  Familias e especialistas en orientación laboral 
e profesional.

Onde?

CandO? xoves 15 e venres 16 de xuño de 2017, 
sesións intensivas en horario de mañá.

sede do Consello social da udC  
Salón de Actos do Centro 
Universitario de Riazor da UDC 

Campus de Riazor  
C/ Almirante Lángara s/n, 
15011 (A Coruña).



entidades 
COlabOradOras



Fin da xornada14.00 h.

Descanso12.30 h.

 lanzadeiras 
de empregO en 
entOrnOs dixitais

pilar bonigno  
Coordinadora da 
Lanzadeira de Emprego 
da Coruña

09:30 h.

 dinámiCa iot 
e arduinO

álvaro núñez-romero  
 Máster en Seguridade 

Informática e membro de 
Telefónica Dixital España e 
de “HackersClub Academy”

09:50 h.

 dinámiCa blOCkChain 
y bitCOins

Cristina Carrascosa 
 Head of Legal do Fluol 

Ecosystem

11:10 h.

 dinámiCa COaCh 
FOr liVe

Celia sáenz de 
santamaría  Experta en 
coaching persoal e executiva 
en habilidades sociais e 
directivas. Mestrado en 
Intelixencia Emocional

12:45 h.

Fin da xornada14.00 h.

Descanso12.00 h.

09:15 h. Recepción de asistentes

 neCesitamOs haCkers: xeniOs entusiastas 
da prOgramaCiÓn inFOrmátiCa

pablo gonzález pérez  Hacker. Technical Business Manager en 
Telefónica Dixital España

12:15 h.

 COmpetenCias dixitais : Cales neCesitas adQuirir?

luis Fernández lópez  Representante do Consello da Informática 
Sociedades Profesionais Europeas (CEPI) e da European Computer Driving 
License. Director do proxecto eSkills Match da Comisión Europea 

13:15 h.

 smart COntraCts: un híbridO entre 
O dereitO e a inFOrmátiCa

alejandro touriño  Socio Director da Oficina de ECIJA en Madrid 
e árbitro da Organización Mundial da Propiedade Intelectual

12:45 h.

 e-spOrts: O teu FuturO pOde estar aQuí

tao martínez  Socio-director de Training Gamers e membro da Cátedra 
eSports da UCAM

diego gonzález  Ciruxán torácico e formador nos mellores hospitais  
do mundo

alfonso ramos  Dobre campeón do mundo de FIFA, xogador profesional 
de eSports en Giants Gaming

daniel alonso  Caster. Ex xogador de FIFA e actual comentarista en 
Virtual Football Organization (VFO)

10:45 h.

 O entOrnO dixital: nOVOs hOrizOntes 
para unha mOCidade glObal

max trejo Cervantes  Secretario Xeral da OIJ (Organización 
Internacional da Mocidade)

10:00 h.

 uniVersidade da COruÑa: O Campus innOVa 
e O Campus da sustentabilidade

Julio abalde alonso  Reitor da Universidade da Coruña

antonio abril abadín  Presidente do Consello 
Social da Universidade da Coruña 

09:45 h.

xOVes 15 de xuÑO Venres 16 de xuÑO
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Como ter 
oportunidades laborais 

nun entorno dixital

insCríbete!

http://laboraliaudc.com/
https://www.linkedin.com/organization/11114897/
https://www.facebook.com/Consello-Social-UDC-1824604314231941/
https://twitter.com/CSocialUDC
https://www.youtube.com/user/ConselloSocialUDC
http://consellosocial.udc.es/

