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Infoday 5ª Convocatòria - Màlaga 
 
10 de Juliol de 2009 
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Informàtics i de Telecomunicacions 
Bulevar Louis Pasteur, 35, Màlaga 
 
El CDTI i la Comissió Europea, en col·laboració amb les Plataformes Tecnològiques INES, 
eNEM i eVIA, organitzen una jornada informativa sobre la propera Convocatòria 5 d’ICT, 
en el seu apartat de Technology Enhanced Learning. La jornada esmentada tindrà lloc en 
el si de la 4ª Assemblea General de la Plataforma Tecnològica INES (8-10 de juliol). 
 
Hi intervindran, entre d’altres, Fernando Martín Galende, Punt de Contacte Nacional d’ICT, i 
Pat Manson, Head of Unit , Unit E3 "Cultural Heritage & Technology Enhanced Learning" de la 
Comissió Europea. 
 
Hi haurà la possibilitat de celebrar entrevistes bilaterals amb el personal de la Comissió 
Europea, per a contrastar idees sobre projectes de la 5ª convocatòria d’ICT. Amb aquesta 
finalitat, cal enviar un correu electrònic a l’adreça fmg@cdti.es abans del 3 de juliol, tot 
incloent-hi un breu resumen (en anglès) amb la següent informació: acrònim, títol, objectius, 
descripció, distribució dels paquets de treball, diagrama, tipus de projecte, i el tema on 
s’enquadra dins l’objectiu 4.2, pressupost i socis potencials. 
 
Més informació sobre aquest esdeveniment a l’enllaç següent: 
http://www.ines.org.es/index.php?op=8 
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Infoday 5ª Convocatoria 
10 de Julio de 2009 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos y de Telecomunicaciones 
Bulevar Louis Pasteur, 35, Málaga 
 
El CDTI y la Comisión Europea, en colaboración con las Plataformas Tecnológicas INES, eNEM 
y eVIA, organizan una jornada informativa sobre la próxima Convocatoria 5 d’ICT, en su 
apartado de Technology Enhanced Learning. Dicha jornada tendrá lugar en el seno de la 
4ª Asamblea General de la Plataforma Tecnológica INES (8-10 de julio) 
 
Intervendrán, entre otros, Fernando Martín Galende, Punto de Contacto Nacional de ICT, y 
Pat Manson, Head of Unit , Unit E3 "Cultural Heritage & Technology Enhanced Learning" de la 
Comissió Europea. 
 
Habrá la posibilidad de celebrar entrevistas bilaterales con el personal de la Comisión 
para contrastar ideas de proyectos de la 5ª convocatoria de ICT. Para ello, es necesario 
enviar un correo electrónico a fmg@cdti.es antes del día 3 de Julio, incluyendo un breve 
resumen (en inglés) con la siguiente información: acrónimo, título, objetivos, descripción, 
distribución de paquetes de trabajo, diagrama, tipo de proyecto y el tema en que se 
encuadra dentro del objetivo 4.2, presupuesto y socios potenciales. 
 
Más información sobre esta jornada en el enlace siguiente: 
http://www.ines.org.es/index.php?op=8 
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