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FUNDACIÓ TELEFÓNICA I L’AJUNTAMENT PREPARARAN
A MIG CENTENAR DE CIUTADANS DE L’HOSPITALET PER
A TREBALLAR EN BIG DATA
•

Els alumnes hospitalencs adquiriran coneixements i habilitats que els
permetran incorporar les competències del Big Data, una de les
especialitzacions tècniques més demandades i amb més futur al mercat
laboral actual.

•

El primer curs, ‘Big Data Visualization, es celebrarà el 15 d’octubre al 14 de
desembre de 2018; i el segon, “Big Data Processing”, del 21 de gener al 7 de
març de 2019, ambdós a l’Edifici Gornal Activa (C/Can Tries, 20), de 8:30 a
14:30. Després, els alumnes rebran acompanyament per a la seva inserció
laboral.

•

Ambdós itineraris estan desorientats a la representació de qualsevol tipus
d’informació de forma visual i senzilla i la comprensió de grans volums de
dades de forma clara i eficient (Big Data Visualization) i l’adquisició
d’habilitats per a capturar i processar grans volums de dades i preprocessarlos per a la seva anàlisi (Big Data Processing)

•

Des de la seva creació el 2016, 1.260 participants s’han format o continuen
formant-se a Conecta Empleo de Fundació Telefónica i 185.000 a través dels
MOOC; el 61% dels alumnes presencials ja han trobat feina.

L’Hospitalet de Llobregat, 2 d’octubre de 2018.- Mig centenar de veïns hospitalencs
que estiguin buscant feina o vulguin reinventar-se, podran formar-se en Big Data gràcies
als dos itineraris gratuïts sobre aquesta especialitat (Visualization i Processing) de dos
mesos de durada, impulsats per Fundació Telefónica i l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, i que es celebraran a partir del 15 d’octubre de 2018 i 21 de gener de 2019,
respectivament.
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Ja s’ha obert el termini d’inscripcions i tots aquells interessats poden dirigir-se a:
http://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/conecta-empleo/formacionpresencial/
Fundació Telefónica i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat volen que aquest itinerari
formatiu serveixi de pont entre les empreses regionals i els ciutadans hospitalencs de més
de 18 anys d’edat que hagin superat l’ESO i estiguin buscant feina o vulguin reinventarse.
Per al director de Relacions Institucionals i Coordinació territorial de Fundació Telefónica,
Joan Cruz, “volem que aquests itineraris formatius siguin un nexe d’unió entre la demanda
real de les empreses i el sistema educatiu. A Fundació Telefónica oferim aquest suport per
als que es formen en aquests dos cursos de Big Data puguin gaudir de l’oportunitat
d’incorporar-se verdaderament a la societat, especialment en aquest moment en que
l’Ajuntament s’acaba d’unir a la plataforma econòmica del Delta del Llobregat que
impulsa el desenvolupament de la regió del delta”.
Els inscrits adquiriran els coneixements i habilitats que els permetran incorporar les
competències del món del Big Data, una de les especialitzacions tècniques més
demandades i amb més futur en el mercat laboral actual. El primer curs, “Big Data
Visualitzation”, se celebrarà del 15 d’octubre al 14 de desembre de 2018; i el segon, “Big
Data Processing”, del 21 de gener al 7 de març de 2019, ambdós a l’Edifici Gornal Activa
(C/ Can Tries, 20), de 8:30 a 14:30. Després, els alumnes rebran acompanyament per a la
seva inserció laboral.
Ambdós itineraris formatius estan orientats a la representació de qualsevol tipus
d’informació de forma visual i senzilla i la comprensió de grans volums de dades de forma
clara i eficient (“Big Data Visualization”) i l’adquisició de les habilitats necessàries per a
capturar i processar grans volums de dades i preprocessar-los per a la seva posterior
anàlisi (“Big Data Processing”).
Des de la seva creació el 2016, 1.260 participants s’han format o continuen formant-se a
Conecta Empleo de Fundació Telefónica i 185.000 a través dels MOOC; el 61% dels
alumnes presencials ja han trobat feina. Es tracta d’un programa de formació en
competències digitals que suposa una gran oportunitat per a les aliances establertes amb
empreses i organitzacions que precisen incorporar a la seva plantilla personal format en
tecnologia i desenvolupament web.
La proposta formativa de Conecta Empleo de Fundació Telefónica
Fa any i mig, Fundació Telefónica va fer un aposta molt clara per la formació en feines
digitals, aquells treballs que demanada la trucada “Nova Ocupabilitat” i va aglutinar totes
les seves iniciatives d’Ocupabilitat sota Conecta Empleo, el programa gratuït de Formació
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Digital i Emprenedoria present a 9 països d’Europa i Llatinoamèrica. L’objectiu de Conecta
Empleo és dotar d’eines, competències i habilitats a totes les persones que vulguin
formar-se en les feines digitals del present. De fet, una de les novetats d’aquest any ha
sigut ampliar la franja d’edat de la majoria dels nostres cursos (a partir dels 18) i oferir
formació presencial i online a totes aquelles persones que vulguin reinventar-se, que
estan cerca activa de treball o que vulguin reciclar-se i estiguin preparats per als reptes
laborals actuals.
A més a més, Conecta Empleo amplia al 2019 l’oferta presencial i posa en marxa més de
mig centenar de cursos gratuïts sobre professions del futur a totes les Comunitats
Autònomes en col·laboració amb les Administracions Públiques. Des de expert en
Ciberseguretat, programador de Videojocs, desenvolupador web o d’aplicacions mòbils o
expert en Big Data. Els primers cursos s’iniciaran a l’octubre a L’Hospitalet de Llobregat
amb Big Data Visualization i a Vitòria amb Ciberseguretat.
Aquests itineraris presencials, de caràcter gratuït, duren entre dos, tres, cinc o sis mesos
de formació, on els alumnes adquiriran per part del professorat especialitzat una formació
tècnica sobre tecnologies i metodologies de programació i soft skills com treball en equip,
lideratge, comunicació, creativitat, etc. A més a més, a la web de Conecta Empleo, els
participants podran accedir a tota la documentació de les diferents bateries i exercicis
pràctics, recursos extra de suport acadèmic (vídeos, e-books, bibliografia, links, etc).
Una altra aposta clara per a 2019 és el increment de MOOCS. Entre setembre de 2018 i
juny de 2019, Conecta Empleo programa 50 edicions amb cursos online també gratuïts
com Growth Hacking, Introducció al Machine Learning, creació d’Apps, introducció al
disseny de Videojocs, habilitats per a la Feina o Coneixement en Màrqueting Digital. Són
14 itineraris formatius diferents en competències digitals i transversals, un primer pas fer
a formar en les habilitats que requereixi la Nova Ocupabilitat. Són cursos online tutoritzats
amb titulació de 5 o 6 setmanes de durada, on cada alumne marca el seu ritme
d’aprenentatge i gestiona de manera individualitzada el seu temps. Els cinc primers
s’inicien al setembre: Gestió de projectes amb metodologies Àgils i enfoques Lean.
Habilitats per a la Feina, Introducció al disseny de vídeojocs; Programació amb Java
Standardy, Programació amb JavaScript. Tots aquests itineraris estan permanentment
oberts per a la consulta i es poden cursar de manera individualitzada, amb la possibilitat
de descàrrega de materials, però sense accés a titulació final.
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Com participar a Conecta Empleo
Aquells que vulguin participar a Conecta Empleo hauran de tenir 18 anys o més, haver
acabat l’ESO i no necessiten tenir coneixements tecnològics previs: podran així prepararse per a ser un dels professionals digitals que busquen les empreses. L’objectiu de
Conecta Empleo és servir de pont entre empreses tecnològiques i els participants a través
de la formació en matèries relacionades com els perfils tecnològics més buscats, així com
ho reflecteixen les previsions més recents del sector: de les vacants publicades en l’últim
any amb el sector TIC, més de la meitat anaven dirigides a programadors i especialistes
en diferents desenvolupaments digitals.
Conecta Empleo de Fundació Telefónica
Fundació Telefónica porta anys apostant per donar oportunitats als joves amb el fi que
estiguin millor preparats per a afrontar el seu futur personal i professional i connectantlos amb la nova realitat del mercat laboral, l’anomenada “Nova Ocupabilitat”: es tracta
d’apropar-los a les noves professions del sector tecnològic que s’estiguin definint en el
present i que tinguin més demanda en el futur: entre elles, experts en seguretat, Big Data,
desenvolupadors de vídeojocs, apps mòbils, webs...
A través de Conecta Empleo, el programa de formació digital i emprenedoria, Fundació
Telefónica busca augmentar les possibilitats de feina tant a Europa com a Llatinoamèrica.
A més a més, han creat models d’intervenció adaptats per a persones que viuen en
contextos vulnerables. Aquesta iniciativa contribueix al desenvolupament de
competències i habilitats digitals, competències transversals i fomenta a més a més,
l’emprenedoria perquè aquests aconsegueixin el seu somni i tinguin un millor futur. A més
a més, en el marc d’aquesta acció, les empreses juguen un paper fonamental per a definir
els continguts que imparteix i perquè els participants puguin realitzar projectes reals o
pràctiques laborals en empreses, amb el fi de crear ponts que les apropin a la possible
inserció laboral.
A finals de 2018, Fundació Telefónica, a través del seu programa Conecta Empleo, haurà
format a un milió de persones a Espanya, Alemanya, Regne Unit, Argentina, Brasil, Xile,
Colòmbia, Equador, Perú, Uruguai i Mèxic.

Fundació Telefónica
Direcció de Comunicació
Gran Vía, 28, 7a planta
28013, Madrid

david.arranzlago@telefonica.com
Tel: 91 5844827
www.fundaciontelefonica.com

