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Repasamos novamente o século de historia 
da Enxeñaría de Telecomunicación con Julio 
Sánchez Agrelo, decano/presidente do 
Colexio Oficial/Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia

Cen anos transformando 
o mundo (parteII)

Hai unhas semanas, con 
ocasión da publicación 
do número 200 de Códi-
go Cero, lembraba a ce-
lebración dos 100 anos 
do título de enxeñeiro 
de Telecomunicación, 

e reivindicaba o papel que a nosa profesión 
está chamada a protagonizar nesta realidade 
hiperconectada na que vivimos, neste mundo 
“data-driven”; disciplinas coma as de Big Data, 
ciberseguridade, Intelixencia Artificial, Machi-
ne Learning, etc., cada vez máis presentes nas 
Escolas Técnicas onde nos formamos, deben 
aumentar a súa presenza nos programas for-
mativos  e incorporarse ao noso ADN de enxe-
ñeiro.

Mais, de maneira pouco oportuna para a 
presente revolución dixital, constátase un des-
censo importante do número de matriculados 
en carreiras STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñe-
ría e Matemáticas). Estas carreiras representan 
o motor do coñecemento e a innovación para 
todo país que aspire a mellorar a súa investi-

gación, contribuír á sociedade e mellorar o 
impacto económico. Aínda que a demanda 
de profesionais de STEM non para de crecer, 
son cada vez menos os españois interesados 
neste tipo de formación. Un dato, publicado 
polo Ministerio de Educación, constata o dito: 
o número de matriculados en carreiras técni-
cas caeu un 28% entre o 2010 e o 2017.

Sendo estes perfís os máis demandados do 
mercado laboral e a base da revolución dixital, 
a que se debe a falta de motivación para elixi-
los? Realízanse moitos estudos para coñecer a 
resposta e case todos eles coinciden nun par 
de motivos: a dificultade académica e a falta 
de orientación e coñecemento (os estudantes 
están indecisos sobre a carreira a estudar ou 
non ven claras as saídas profesionais).

O feito é que a sociedade necesita perfís 
de STEM e cada ano hai menos. Por tanto, 
debemos buscar solucións a este problema. 
Non hai fórmulas máxicas, mais todo apunta 
a que temos que promocionar, desde as ida-
des máis temperás, a formación baseada na 
investigación; cómpre difundir e facer chegar 
a toda a poboación o impacto da ciencia na 
sociedade; débese fomentar o uso das TIC 
e –moi importante– facer uso da pedagoxía 
dixital nas novas xeracións: estamos a for-
mar aos nosos nenos e rapaces como se fa-
cía hai cincuenta anos e o mundo cambiou.  
Por este motivo desde o Colexio Oficial e a 
Asociación de Enxeñeiros de Telecomunica-
ción de Galicia, promovemos desde hai anos 
iniciativas en colaboración coa  AMTEGA  (a 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia), encamiñadas a impulsar o fomento 
da Sociedade TIC, con actuacións concretas 
de formación, divulgación e asesoramento á 
sociedade en xeral.

Gustaríame acabar o meu escrito desta-
cando como a pandemia que nos cadrou de 
vivir neste 2020 mobilizou sen precedentes 
a unha comunidade cuxo desempeño é cla-
ve na crise: a da ciencia. A estas alturas, son 
poucas as persoas non conscientes do papel 
que exercen os profesionais científicos, os fi-
tos que foron capaces de lograr e os retos que 
se animan a asumir na presente loita. 

Os enxeñeiros de Telecomunicación somos 
integrantes da comunidade científica desde 
hai cen anos e –aínda sabendo que non es-
tamos na primeira liña de defensa contra o vi-
rus– faremos posible que as redes funcionen, 
que os datos flúan e se procesen, para axudar 
a que conclúa esta emerxencia sanitaria. 

Desde o Colexio 
Oficial e a Asociación 
de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de 
Galicia, promovemos 
desde hai anos iniciativas 
en colaboración coa  
AMTEGA, encamiñadas 
a impulsar o fomento 
da Sociedade TIC con 
actuacións concretas de 
formación, divulgación 
e asesoramento á 
sociedade en xeral.


