
JORNADA DE 
TECNOLOGIES 
DIGITALS

10.15-11.45 h – Pausa cafè i Exposició videoconsoles,  
a càrrec de Josep Mª Frigola.

«Vine a veure com han evolucionat els videojocs  
i les videoconsoles al llarg del temps i a provar-les 
amb les teves pròpies mans.»

11.45-12.50 h – TALLERS / WORKSHOPS simultanis,  
a escollir durant la pausa cafè.

1. Desenvolupament de videojocs amb Unity.
2. Disseny i animació 3D.
3. Realitat augmentada.
4. Desenvolupament d’aplicacions per Android.

13.00-13.45 h – Avatars per a Realitat Virtual 
immersiva. Xerrada a càrrec de Núria Pelechano, 
professora i investigadora del centre de recerca 
ViRVIG de la UPC. (Aula Magna)

“Les ulleres de Realitat Virtual ens ofereixen la 
possibilitat d’aprendre, entrenar o jugar en entorns 
virtuals altament immersius. Per millorar la sensació 
de presència, però, hem de tenir el nostre propi 
cos virtual que es pugui animar seguint els nostres 
moviments i que ens permeti comunicar-nos millor 
amb els altres. En aquesta xerrada tractarem els 
reptes actuals dels humans virtuals per a la realitat 
virtual immersiva.”

13.45-14.00 h – Clausura de la Jornada.  
(Aula Magna)

Programa 

Lloc: Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries 
de la UVic-UCC. Edifici Torre dels Frares, UVIC-UCC 
(C/de la Laura, 13. Vic)

Adreçada a estudiants de Batxillerat, CFGS i a 
professionals del sector tecnològic

Inscripcions gratuïtes a través del formulari:  
https://forms.gle/qxgX1Sq5PtZ93u2y6  
(data límit d’inscripció 12/04/2023)

9.00-9.30 h – Benvinguda a càrrec de Malu Calle, 
degana de la Facultat de Ciències, Tecnologia i 
Enginyeries i coordinadora del grup de recerca  
Bioinformatics and Bioimaging (BI-SQUARED), i de 
Carles Bosch, investigador del grup de recerca 
Digital Care i coordinador del Grau en Multimèdia, 
Aplicacions i Videojocs. (Aula Magna)

9.30-10.15 h – Hacking ètic: la ciberseguretat 
responsable. Xerrada a càrrec de Sheng Jun Ye i 
Meritxell Cos, integrants del grup de seguretat de 
BMM Testlabs. (Aula Magna)

“Amb l’avenç de la tecnologia cada vegada hi ha 
més necessitat de professionals especialitzats en 
Ciberseguretat. Quin és el camí per arribar-hi? Quin és 
el tipus de feina que fem? Quins beneficis aportem a 
les empreses? Vine a descobrir-ho!”

DIMARTS, 18 D’ABRIL DE 2023 DE 9H A 14H

Organitza Amb el suport de

https://forms.gle/qxgX1Sq5PtZ93u2y6

