JORNADA TÈCNICA
ANTICIPAR L’ENCERT MITJANÇANT LA DIGITALITZACIÓ
Lloc: Auditori d’MC MUTUAL
Av. Diagonal, 394-398 planta 2
08037 Barcelona
Data: dimecres, 14 de juny de 2017
Horari: de 9.15 a 13.00 h.
Inscripcions: Campus UPC-PLUS
Accedeixi aquí a la retransmissió sense inscripció
Places limitades per ordre d’inscripció
Certificat:
El certificat d’assistència expedit per CERpIE-Universitat Politècnica de Catalunya i accessible de forma on line, només
s’expedirà a les persones que assisteixin a la jornada de forma presencial.

PRESENTACIÓ
La digitalització de l’economia i de les empreses és un fenomen que va arribar fa uns anys i que ha vingut per quedars’hi. I, atès aquest fenomen, es fa cada cop més evident la necessitat de digitalitzar també la prevenció.
Si volem tenir èxit en aquesta comesa, hem d’anar més enllà del disseny d’una estratègia digital; hem de viure en el
món digital i alinear la formació dels directius i els treballadors amb aquest objectiu.
Al nostre país, és essencial assolir la digitalització de les petites i mitjanes empreses, ja que formen el 99 % del nostre
teixit empresarial, amb l’avantatge addicional que aquest tipus d’organitzacions poden adaptar-se millor i més ràpidament als canvis del mercat, ja que tenen una gran flexibilitat per modificar els processos interns i ser més eficients.
En aquesta jornada, posarem exemples de com la digitalització i l’Internet de les coses pot anticipar l’encert de les
organitzacions, incidint especialment en l’àrea de la prevenció de riscos laborals.

PROGRAMA
9.15 h.

Lliurament de documentació

9.30 h.

Inauguració
Pedro Mondelo. Director del Centre Específic de Recerca per la millora i innovació de l’empresa (CERpIE).
Universitat Politècnica de Catalunya.
Eduardo Vidal. Director General de MC MUTUAL.
Chairman
Alejandro Romero Mirón. Director de la Divisió dels Serveis de Prevenció de MC MUTUAL.

10.00 h.

Conferències:
Innovacions tecnològiques en salut i en la PRL
Sergi Iglesia Reina. Responsable TIC Salut de MC MUTUAL.

10.30 h.

Inedit: Intel·ligència artificial adreçada a la PRL
Ignacio Valero. CIMNE.

11.00 h.

Pausa

11.30 h.

Dades, informació i coneixement de l’hèlice del futur
Ana Bermúdez. Directora de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.

12.00 h.

Conferència de la genòmica a la preventòmica
Asun Galera. Professora del Departament d’Organització d’Empresa. Universitat Politècnica de Catalunya.

12.30 h.

Digitalització de l’empresa del futur
Óscar Martos. CEO. Easy Tech for People.

13.00 h.

Clausura

