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PER QUÈ ENGINYERIA/TECNOLOGIA?

Problema + ENGINY = SOLUCIÓ



Definició d’ENGINYERIA (RAE)

ingeniería. 
1. f. Estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas 
de la tecnología. 
2. f. Actividad profesional del ingeniero. 

ingeniero, ra. 
(De ingenio, máquina o artificio). 
1. m. y f. Persona que profesa la ingeniería o alguna de sus 
ramas. 
2. m. ant. Hombre que discurre con ingenio las trazas y modos de 
conseguir o ejecutar algo. 



Definició de TECNOLOGIA (RAE)

ingeniería. 
1. f. Estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas 
de la tecnología. 
2. f. Actividad profesional del ingeniero. 

ingeniero, ra. 
(De ingenio, máquina o artificio). 
1. m. y f. Persona que profesa la ingeniería o alguna de sus 
ramas. 



Definició d’ENGINYERIA (Vikipèdia)



Definició de TECNOLOGIA (Vikipèdia)



Som a L’EDAT DE LA TECNOLOGIA

Indústria
4.0

(De l’edat de pedra a l’edat 4.0)

Edat de la 
innovació



Som a L’EDAT DE LA TECNOLOGIA

El progrès va més ràpid del que podem 
asumir



Som a L’EDAT DE LA TECNOLOGIA

Vivim amb la sensació de que “això no 
s’atura” (afortunadament…)

tes”…



Som a L’EDAT DE LA TECNOLOGIA

Vivim noves formes d’entendre            
i d’aprendres



Som a L’EDAT DE LA TECNOLOGIA

Veiem nous escenaris i nous perfils 
professionalss



Perquè, podriem viure sense tecnologia?



Perquè, podriem viure sense tecnologia?



Perquè, podriem viure sense tecnologia?



El segle XXI serà el segle de la ciència i de la tecnologia. 
L’enginyeria serà imprescindible per entendre, interpretar i 
dissenyar els canvis del nostre futur.

HABILITATS
• Sòlida formació científica i tecnològica

• Visió global dels problemes

• Oferir solucions econòmicament viables

• Gestió de recursos, grups de persones

• Creativitat

• Flexibilitat i adaptació al canvi

• Perfil Internacional

PODRIEM VIURE SENSE TECNOLOGIA, 
PERÒ NO VIURIEM (TAN) BÉ COM ARA…



Som a L’EDAT DE LA TECNOLOGIA?

Per què seguim amb propostes 
“continuïstes”?? s



Som a L’EDAT DE LA TECNOLOGIA?

Per què seguim amb propostes 
“continuïstes”?? s

1920                          2020         
(Cal canviar alguna cosa més que el B/N per color…)



Som a L’EDAT DE LA NOVA TECNOLOGIA!!

Nous models, nous rols, nous perfils



TECNOLOGIA: base del 
desenvolupament

 Responsabilitat de i per a tothom



 Millora de la qualitat de vida

TECNOLOGIA: base del 
desenvolupament SOCIAL



TECNOLOGIA en època de pandèmia…

 Ha contribuït a que la CIÈNCIA pugui mostrar la 
seva millor cara
 Rapidesa en processat de dades

 Comunicació entre professionals

 Seguiment de la pandèmia en temps real
 …



 Però la TECNOLOGIA ho ha fet possible

https://youtu.be/0tOrNrf0eSE

TECNOLOGIA en època de pandèmia…

https://youtu.be/0tOrNrf0eSE


 Però la TECNOLOGIA ho ha fet possible

TECNOLOGIA en època de pandèmia…



 Però la TECNOLOGIA ho ha fet possible

TECNOLOGIA en època de pandèmia…



 Millora de la qualitat de vida
 A canvi de què?

 Exhauriment de recursos

 Desastres ecològics
 …

TECNOLOGIA: base del 
desenvolupament SOCIAL



 Millora de la qualitat de vida
 A canvi de què?

TECNOLOGIA: base del 
desenvolupament SOCIAL



L’enginyeria de les coses

 Som protagonistas de la revolució tecnológica!!!!



L’enginyeria de les coses “grans”

 Protagonista de la revolució tecnológica!!!!



L’enginyeria de les coses “grans”

 Podem fer coses ideals amb solucions reals



L’enginyeria de les coses “grans”

 Fins i tot coses que semblaven impossibles



L’enginyeria de les coses “petites”

 Evolucionem quan som capaços de fer 
“coses bones”

TECNOLOGIA DEL GRAFÈ



Víctimes de la tecnologia???

 De vegades ens pot semblar que sí…



La capacitat d’aprendre dels errors…



La capacitat d’aprendre dels errors…



…ens permet fer coses molt bones!!!

UPC-Ecoracing 

Rocket-Team 



…ens permet fer coses molt bones!!!

We-CANsat 

uHandle Team



…ens permet fer coses molt bones!!!

NesLab 

Cadira de rodes 
“low-cost”



 Sense presses però sense pauses
 Treball en equip (equips “híbrids”)

L’enginy construeix el “avui”
L’enginyeria és el futur!!!



 Captar talent cap a la tecno (des de 1aria)
 Eradicar mites i tòpics (dificultat, capacitat…)
 Destacar el valor social de la tecnologia i 

l’enginyeria 
 Ampliar ventall d’exemples TIC&TECH
 Proporcionar models (MPPP=MP3)
 ALIANCES AMB LA SOCIETAT!!!

Coses a fer…
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 Captar talent cap a la tecno (des de 1aria)
 Eradicar mites i tòpics (dificultat, capacitat…)
 Destacar el valor social de la tecnologia i 

l’enginyeria 
 Ampliar ventall d’exemples TIC&TECH
 Proporcionar models (MPPP=MP3)
 ALIANCES AMB LA SOCIETAT!!!

Destacar les “soft skills”



El talent no té límit (ni edat)



Distribució molt irregular de dones als àmbits de 
coneixement: afecta a Ciència i Tecnologia

 Situació similar arreu!!

El talent no té límit (ni gènere)



• Dades de professorat: similars a les d’estudiantat

Distribució de personal per 
sexes a la UPC

♂♀

El talent no té límit (ni gènere)



 Cada generació és “particular”
 Xerrades, tallers, activitats… models, referents

 La tecnologia es (també) per a noies!!

Científic a Google                         Inventor a Google
(el que surt ara…)

Ara hem de fer que “google” se 
n’assabenti, d’això de que no hi ha límits…



 Cada generació és “particular”
 Xerrades, tallers, activitats… per a 10-12 anys!!!

 La tecnologia es (també) per a noies!!

Científic a Google                         Inventor a Google
(el que hauria de sortir)

Ara hem de fer que “google” se 
n’assabenti, d’això de que no hi ha límits…



Campanyes de “visibilització”:
“Superdones, Superinventores

i altres espècies minoritàries…”



 El talent no té “límits” (gènere, edat, 
capacitats)

 Tothom pot tenir idees (tot suma!)
 No hi ha “dificultats” sinó reptes
 Les feines del futur encara no existeixen
 Però cal tenir preparació per fer-les

Si aconseguim transmetre que…



 El futur, será tecnològic o no será
 El futur de la tecnologia està en mans del 

jovent 
 La diversitat garanteix “productes” complets  

(sinèrgia, 2+2=5)
 Cada generació té el seu “estil”…
 Nosaltres som “el pont”

Reflexions…



Moltes gràcies!!

nuria.salan@upc.edu

El futur és tecnologia
Si sou futur, sou tecnologia!!

@nuriasalan @nuriasalann
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