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{Editorial}

Ordinador a l'aula, aula d'informàtica
Estem vivint una època de trasbalsos en l'administració pública i
tot allò que s'hi relaciona. La crisi, la radicalització liberal que ha
augmentat i accelerat les privatitzacions, i les imposicions
d'organismes com el Fons Monetari Internacional, ens han
afectat a tots a un o altre nivell, i el món educatiu -en dependre en
gran mesura de l'administració pública- no n'és una excepció.
L'àrea tecnològica d'aquest relacionada directament amb
l'ensenyament de l'alumne, també.
No vull, des d'aquestes ratlles, llançar una campanya a favor o en
contra de la decisió de la Generalitat de liquidar el programa 1x1
d'ordinadors portàtils (netbooks en aquest cas) pels alumnes
d'ensenyança primària, ni tampoc fer un al·legat a favor o en
contra d'aquest mateix pla previst i endegat per l'anterior executiu,
però si vull posar de relleu que crec que en aquest país ens
manca un diàleg més a fons entre tots els ens socials implicats en
el camp educatiu sobre quin model tecnològic volem adoptar per
a les nostres escoles.
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Ens hem de treure la màscara de qualsevol complex que ens impedeixi, per
exemple, adoptar una solució que per ignorància poguéssim considerar
“tercermundista”, com ara l'OLPC (One Laptop per Child) que a països com
l'Uruguai tan d'èxit ha donat.
Però també hem de mirar més enllà i plantejar-nos quan ens cal i quan és
saludable introduir l'ús de l'ordinador a l'aula, i no només com fer-ho. Mainada de
set o vuit anys ja enganxats a les pantalles? Sincerament, sóc informàtic, sóc
tecnòleg i un gran amant de les TIC, no em separo del meu smartphone i amb prou
feines d'algun dels meus portàtils però, si mai tinc un fill, el meu primer regal de
ben segur que no serà cap mena d'ordinador. Primer, vull que aprengui a viure la
vida al natural, ja tindrà temps de ficar-se davant d'una màquina, ja les descobrirà
per si sol. Igual que la televisió, l'hàbit d'usar ordinadors s'ha de regular, i trobo bé
que a les escoles s'ensenyi a la mainada a desenvolupar-se primer sense usar cap
ajuda mecànica i, després, a emprar calculadores i ordinadors.
Potser m'equivoco però, a fi de comptes, tampoc sóc cap expert en educació, i
trobo que és un debat que s'ha de mantenir entre aquests, el govern (que és qui, al
cap i a la fi, haurà de posar els diners), els mestres, els pares, i les entitats com
l'ATI, que al cap i a la fi, també hi tenim a dir la nostra part com a coneixedors del
tema informàtic.

Guillem Alsina
President de l'ATI Catalunya
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{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de l'ATI
El President de l'ATI, Dídac López Viñas, com a President de la Junta Directiva
General, i en el seu nom, convoca a l'Assemblea General Ordinària el dia 30 de
juny de 2011:
17.30 h. en primera convocatòria (exigeix un quòrum per celebrar).
SEGONA CONVOCATÒRIA: 18.00 hores (sense quòrum per celebrar).
L'ordre del dia és el següent:
1. Obertura de l'Assemblea.
2. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
3. Lectura i aprovació de la memòria d'activitats del 2010.
4. Lectura i aprovació de la liquidació de l'exercici del 2010.
5. Lectura i aprovació del pla d'acció per al 2011.
6. Lectura i aprovació del pressupost per al 2011.
7. Torn obert d'intervencions.
8. Tancament de la sessió.
(*) NOTA IMPORTANT: tots els socis poden assistir a l'assemblea amb dret a veu,
tenint dret a vot només els compromissaris elegits per les assemblees dels
Capítols, els membres de la JDG i els presidents dels Capítols (article 3.2.1 dels
Estatuts).
(**) NOTA IMPORTANT 2: s'anirà publicant a la intranet la documentació que es
presentarà a les assemblees per a la seva aprovació, avisant-lo per correu
electrònic.
Lloc de celebració a Barcelona:
ETSETB - UPC (Campus Nord).
Sala E-106. Edifici C6.
Direcció: Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona. (Metro: Palau Reial).
[mapa]
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Convida un amic a que gaudeixi durant aquest any de les avantatges de
ser soci de l'ATI
L'essència actual de l'ATI segueix sent la mateixa que la va originar: crear una
xarxa de professionals que permeti una
millora constant de la professió
informàtica,
individualment
o
col·lectivament.
Amb la campanya Soci convidat pots
convidar a un amic o company* a què
gaudeixi, sense cap cost i durant aquest
2011, dels serveis de l'ATI i conegui i
participi de l'associació.
Per això, introdueix en el següent
formulari les teves dades (nom, cognoms,
número de soci i correu electrònic) i les
dades de contacte de la persona a qui
vols convidar a l'ATI (nom, cognoms i
correu electrònic) i li remetrem la teva
invitació.
Aquesta acció no et portarà més de dos
minuts i contribuiràs a enriquir vincles
associatius, a més a més d'ajudar a
enfortir i fer créixer aquesta xarxa de
professionals.
>> Accés al formulari.
La persona beneficiada gaudirà durant el 2011 dels següents serveis: descomptes
en formació, ofertes especials, invitacions a presentacions i esdeveniments,
consulta de la revista Novàtica via intranet, participació en fòrums, llistes de
distribució, grups d'interès, accés preferent a la borsa de treball, compte de correu
electrònic...
* Aquesta promoció està limitada a un convidat per soci. No es podrà convidar a
més d'un.
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Creació de nous Grups d'Interès de l'ATI
Recentment s'han creat tres grups d'interès a l'associació, un sobre el professional
TIC sènior, l'altre sobre el govern de les TIC i, per últim, un sobre
internacionalització. Us adjuntem la informació dels grups i us animem a apuntarvos al que més us interessi, o tots tres.
1 .- Grup d'Interès: Mercat professional sènior
Enllaç: http://bit.ly/mercatseniorTIC
L'objectiu del grup és constituir-se en un punt de trobada, d'intercanvi d'idees, de
promoció d'iniciatives pel col·lectiu de professionals TIC sènior que troben o poden
trobar-se amb la dificultat del mercat laboral actual. Intentar buscar solucions a la
situació entre tots.
La necessitat d'aquest grup és evident en aquests temps de crisi i de desconcert
professional tant a nivell global com a nivell informàtic en particular.
És un grup que pot col·laborar i complementar-se de forma clara amb altres grups
ja existents.
Coordinador: José Antonio Ruiz Carrasco.
2 .- Grup d'Interès: Govern TI
Enllaç: http://bit.ly/governTI
Objectius del grup:
Intercanviar informació i desenvolupar opinions respecte a l'àmbit del bon govern
de la tecnologia dins de les empreses i dins de la nostra societat.
En aquest grup es tractaran temes relacionats amb l'àrea de Govern TI, des de la
relació de marcs metodològics com ITIL, COBIT, etc., així com normes
relacionades amb el món de les tecnologies com poden ser la ISO 20000, ISO
27000, etc.
Coordinador: Juan Carlos Vigo López.
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3 .- Grup d'Interès: i-empresa
Enllaç: http://bit.ly/iempresa
Objectius del grup:
Oferir als integrants un espai de col·laboració orientat a facilitar les activitats
empresarials, comercials i d'expansió internacional d'operacions professionals en
general, gràcies a l'articulació de la xarxa de contactes de l'ATI a nivell
internacional, així com la que puguin compartir els propis integrants, a més de
compartir també les experiència en aquest tipus d'operacions i activitats.
Grup dirigit a socis que necessitin d'experiències o contactes per les seves
activitats professionals, o que busquin compartir les que tenen amb altres socis
amb necessitats similars, amb l'expectativa de generar noves oportunitats.
Coordinador: Marcel Fosalba.
>> Accedeix a la secció Grups de treball i interès del web de l'ATI.

Lean Service Management
La setmana passada va tenir lloc la sessió formativa sobre Lean Service
Manegement organitzada per l’ATI i impartida per l’Antonio Valle Salas, soci de
l’ATI i experimentat consultor en Gestió de Serveis TI.
L’Antonio va començar la xerrada explicant què s'entén per Lean i Lean Thinking,
filosofia nascuda a partir del Sistema de Producció de Toyota, fent, al seu torn, una
cronologia
dels
seus
orígens
i
antecedents, i relacionant-la amb la de P RE SÈ NCIA D E L BUT LLE TÍ A LE S XARXE S SO CIALS
Six Sigma, doncs, com veuràs a la
presentació, són metodologies que es Bloc
El butlletí electrònic de l'ATI Catalunya
complementen.
funciona com a nexe d'unió de les altres
A grans trets, el concepte Lean s'usa per
descriure un model global i sostenible
que serveixi per utilitzar el mínim de
recursos que ens portin a aconseguir els
resultats esperats.
Aquesta estratègia per al dia a dia de
l'organització no només s'ha de quedar
en l'estratègia, sinó que ha de significar

xarxes en les que participa.
Twitter
Plataforma que permet enviar missatges
de text curts i conversar amb altres usuaris.
Idònia per a comunicar, dialogar i col·laborar.
Facebook
Plataforma per comunicar-nos i compartir,
entre usuaris i comunitats que coneixem,
Informació, fotografies, vídeos i enllaços.
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un canvi de cultura d’organització, molt centrada en l'usuari o client final, que
afectarà directament en la millora de processos dels propis empleats (El valor el
defineix el client, el produeix l'organització).
Conceptes com el flux de valor, pull (demanda), ens ajudaran a generar un sistema
de producció que gastarà menys recursos, ja que a l'estar basat en les demandes
del client/usuari el flux d'informació que es crea sempre anirà en la direcció de
satisfer-lo. En aquest sentit, l’Antonio va posar l'exemple d'un conegut processador
de textos. Quanta gent fa servir totes les utilitats del programa? No serien més
barates les llicències de molts productes si poguéssim triar les característiques
amb les quals treballarem, en comptes d'haver de pagar per totes quan no les
tocarem?
A partir d'aquí, l’Antonio va anar desgranant els diferents estadis, fases que cal
anar aplicant per la millora dels sistemes de producció, sigui per la fabricació d'un
producte o per donar un servei, veient diferents tipus d'anàlisi que ens ajuden a
detectar les causes del malbaratament, per, a partir d'aquí, anar aportant solucions
i desenvolupar un pla d'acció. Per fer-lo, també ens va descriure alguns opcions
que podràs consultar a la presentació.
Finalment, ens va exposar un cas d'Atenció al Client en el que vam veure de quina
manera es pot reduir el temps de resposta donant plena satisfacció al client, i vam
fer un petit exercici al final de la sessió, seguint el mètode de les 5S, que ens va
servir per comprovar in situ la importància de tenir un lloc per a cada cosa i cada
cosa al seu lloc.
A continuació et deixem la presentació que va utilitzar l’Antonio:
>> Accés a la presentació sobre Lean Service Manegement.
* L'accés està restringit als socis de l'ATI. Si ets soci, i no pots accedir a la intranet,
escriu a secrecat@ati.es.
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{NOTÍCIES ATI GENERAL}
Nova seu del Capítol Territorial de la Comunitat de València de l'ATI
És un plaer anunciar-vos que l'ATI Comunitat de València va estrenar, a inicis de
maig, nova seu al campus de la Universitat Politècnica de València - UPV, gràcies
a un acord signat amb aquesta prestigiosa institució.
La nova ubicació és a l'Edifici 1H - ETSINF (Camí de Vera, s/n | 46022 València), i
l'horari d'atenció al públic serà els dijous de les 16 a les 20 hores.
Aquest canvi de seu s'integra en un pla d'acció del capítol per consolidar i
augmentar l'actual base de socis de la Comunitat Valenciana, entre la qual es
troben també els de la Comunitat de Múrcia, amb especial atenció en els
estudiants i joves professionals, vinculats tant als centres de Formació Professional
com a la Universitat.

Resum de l'enquesta CEPIS sobre les competències dels professionals
TIC europeus
El passat mes de desembre, demanem la teva col·laboració per participar,
mitjançant una enquesta, en un estudi dut a terme per CEPIS, amb la col·laboració
de la Unió Europea, per conèixer les competències dels professionals TIC
europeus i com coincideixen aquestes amb les necessitats del mercat.
Més endavant et facilitem el resum dels resultats obtinguts respecte als
professionals espanyols, però abans ens agradaria recordar-te que, com a
agraïment a la teva participació i suport a l'estudi, sortejàvem sis calculadores
d'aigua entre els que completaven l'enquesta.
El sorteig s'ha realitzat i les calculadores ja s'han enviat per correu postal als
guanyadors, que han estat:
Evaristo de Frutos Arranz
Fabio Martínez Merino
Guillermo Méndez Lojo
José Alfonso Accino Domínguez
Josep Maria Bañeres Barril
Juan Carlos Vásquez Bonnet
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I tot seguit, presentem les dades:
Mostra a Espanya
1.- Nombre total de professionals que van respondre l'enquesta: 192
2.- Gènere:
Homes: 90%
Dones: 10%
3.- Edat:
Menors 30 anys: 9%
30-40: 27%
40-50: 38%
50-60: 22%
Més de 60: 3%
4.- Grandària empresa:
PIME: 50%
Grans empreses (> 250 empleats): 50%
5.- Situació laboral:
Empleats a temps complet: 82%
Empleats a temps parcial: 1,5%
Autoocupació: 11%
Jubilats: 2%
Desocupats: 3%
6.- Varietat de perfils professionals:
14 dels 18 perfils EUCIP inclosos en l'enquesta: des IT trainers fins IT managers.
Resultat principal:
L'ajust de la qualificació dels participants espanyols al seu lloc actual, en funció de
les seves respostes sobre el seu nivell de formació i coneixements en 44 temes,
segons el model de qualificació europeu EUCIP per a professionals de les
tecnologies de la informació, és, de mitjana , d'un 67,72%.
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Comentari final:
Cada participant ha pogut obtenir el seu perfil personalitzat d'ajust de qualificació
després d'emplenar l'enquesta. ATI difondrà informes més complets de resultats
espanyols i europeus al juny.

Publicat el número 1 del volum 7 de REICIS, revista electrònica del Grup
de Treball de Qualitat del Programari de l'ATI
La revista REICIS indexada a DOAJ, e-revistes, ICYT-CSIC, Redalyc, Latindex,
Ulrich i Google Scholar ha publicat un nou número, el primer del volum 7 de 2011.
Està disponible al web de l'ATI.
En aquesta ocasió s'inclouen versions senceres i revisades de dues contribucions
seleccionades entre els treballs presentats al taller PRIS 2010. També s'inclou una
ressenya d'aquest taller així com la presentació de les principals accions d'IFIP
pels propers anys, a càrrec d'en Ramon Puigjaner, Vicepresident d'aquesta
organització.
També informem que s'ha alliberat el número especial de REICIS corresponent al
número 3 del volum 6 de 2010 dedicat a les XII Jornadas de Innovación y Calidad
del Software que està accessible a: http://www.ati.es/spip.php?article1653.

pàgina 10 de 24

Butlletí ATI Catalunya
Número 46 – època 2, juny de 2011

{FORMACIÓ AMB DESCOMPTE
PELS SOCIS DE L’ATI}
Oferta formativa de Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà EUITC
Des de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà (EUITC), centre adscrit a
la UAB, et fem arribar les novetats sobre la nostra oferta formativa per al proper
curs 2011-2012.
Com a membre de l’ATI et pots beneficiar d’unes interessants condicions
econòmiques. Per conèixer l’abast d’aquests avantatges, adreça’t, identificant-te
com a soci, a informatica@eug.es.
Grau d’Informàtica i Serveis
Una titulació innovadora i dissenyada totalment sota els paràmetres de l'Espai
Europeu d'Educació Superior. La superació dels ensenyaments donen dret a
l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Informàtica i Serveis amb la
possibilitat, en funció de quina sigui l’optativitat a quart curs, d’obtenir la menció en
Tecnologies Multimèdia en els Serveis o bé de la de Gestió de Serveis.
Aquest Grau s’imparteix amb el suport i col·laboració de diferents empreses
rellevants en el sector serveis (IBM, Sigma Gestión universitaria, Accenture),
podent fer les pràctiques de quart en alguna d’aquestes empreses.
El model d’aprenentatge es basa en la participació activa de l'estudiant, adquirint el
professor el rol d’acompanyant, tutor i orientador, i perquè es comptabilitzin els
estudis amb la vida laboral, podent-se acollir a una matrícula reduïda (mínim: 30
ECTS).
A més a més, disposen d'una Borsa de Treball molt activa que et permetrà accedir
al món laboral a partir de segon.
En l'apartat d'estudis del seu web trobaràs informació més detallada, o contacta
per correu electrònic: informatica@eug.es.
Curs d’adaptació al Grau d’Informàtica i Serveis
Ofereixen un itinerari específic pels titulats en Enginyeria Tècnica en Informàtica de
Gestió per a retitular-se al Grau d’Informàtica i Serveis que s’imparteix.
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Poden realitzar aquest curs d’adaptació tots els titulats, però els membres de l’ATI
gaudeixen d’unes condicions econòmiques molt interessants. Per conèixer-les,
adreca’t a: informatica@eug.es.
El grau permet accedir als estudis de 3r cicle i doctorat per una via diferent que,
pels titulats de carreres de cicle curt (diplomatures i enginyeries tècniques), és més
curta en el temps i, consegüentment, més atractiva.
D’altra banda, la possibilitat d’accés al màxim nivell en l’escala de la funció pública
esdevé una de les diferències més notòries entre els graus i els diplomats i
enginyers tècnics.
Aquest curs d’adaptació s’ofereix amb uns horaris que el fan totalment compatible
amb la vostra activitat professional. Per a més informació, contacteu amb
informàtica@eug.es.
Màsters i Postgraus
Màster Oficial en Gestió de la Informació i el Coneixement en l’àmbit d la Salut
Data inici i final: del 21/10/2011 al 13/07/2012. Durada: 1.500 hores. Total de
crèdits: 60 crèdits.
El Màster en Gestió de la Informació i el Coneixement en l'Àmbit de la Salut pretén
formar professionals amb un coneixement profund de la complexitat de les
institucions sanitàries i els seus sistemes d'informació, que els capaciti per
dissenyar, gestionar la implementació i avaluar aquests sistemes tant a nivell
departamental, com en l'àmbit global de la institució.
Màster en Disseny Multimèdia (Títol propi de la UAB)
Data inici i final: del 02/11/2011 al 27/07/2012. Durada: 1.500 hores. Total de
crèdits: 60 crèdits.
El Màster en Disseny Multimèdia proporciona una sòlida formació tècnica, artística
i de gestió amb l’objectiu de formar professionals capacitats per a dissenyar i
desenvolupar sistemes d'informació que integrin de manera àgil informació
presentada en diferents media (text, imatge, àudio, vídeo, animacions, etc).
Postgrau en Direcció de Projectes. Especialització en TIC i Sistemes d'informació
Inici: novembre de 2011. Durada: 164 hores lectives.
Organitzat juntament amb el Centre d’Innovació i Productivitat de Microsoft, el
Postgrau presenta un currículum formatiu format per diferents mòduls de
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capacitació generalista en la Definició, Planificació i Gestió de Projectes i dels seus
principals aspectes (abast, temps, equip de treball, comunicació, riscs, qualitat, ...)
mitjançant l’anàlisi de casos, ús d’eines d’ajut i treball amb tècniques. Està
especialitzat en l’aplicació pràctica d’aquestes eines, tècniques i processos en
l’àmbit de la Gestió de Projectes TIC, cobrint diferents metodologies com Metrica,
PRINCE2 i Microsoft Solutions Framework. Es treballarà amb eines com: Microsoft
Project Portfolio, Project Professional, Microsoft Project Server i Microsoft Office
SharePoint Server entre d’altres.
Et recordem que com a soci de l’ATI pots beneficiar-te de l’acord que mantenim
amb l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà (EUITC) i gaudir d’importants
descomptes del seu programa de Màsters i Postgraus i curs d’adaptació.
Per conèixer aquests avantatges i ampliar informació envia un correu electrònic a
informatica@eug.es, identificant-te com a soci.

Màster universitari de Consultoria (homologació EUCIP)
Màster Universitari amb un 10% de descompte, si t'identifiques com a soci de l'ATI.
9ª Edició del Màster de Consultor de Sistemes d'Informació (Business
Analyst).
L'integren els cursos de Màster i Especialista Universitari en Consultoria ITIO
(Integració de les Tecnologies de la Informació a les Organitzacions) que tenen
caràcter semipresencial, i es pot seguir en la seva major part per Internet.
S'ofereix des de la Universitat Politècnica de València, si bé és el resultat d'un
projecte conjunt de 5 universitats espanyoles, les Universitats Politècniques de
Madrid, Catalunya i València, i les universitats de Múrcia i Cantàbria, i dels Instituts
Tecnològics ai2-Institut Universitari d'Automàtica i Informàtica Industrial de la UPV, i
AITEX-Institut Tecnològic Tèxtil, radicat a Alcoi.
>> Obtenir informació de la novena edició a través del seu tríptic.
>> Veure informació detallada del Màster.
A més a més, el Màster està homologat per la certificació europea EUCIP
(European Certification of Informatics Professionals): www.eucip.es
El principal avantatge d'EUCIP sobre altres certificacions TIC és tant el seu
caràcter internacional, com la seva independència de qualsevol fabricant. Figura
entre les referències fonamentals objecte dels ajuts del Ministeri d'Indústria, segons
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resolució del BOE referida al Pla Avança i el Fons Social Europeu (BOE,
2007.07.04).
Per aquest motiu, l'aprovat d'aquest curs, no només implica l'aprovat d'un Màster
universitari, sinó que obre l'accés a la certificació que acredita estar en possessió
de les competències d'un professional informàtic "Consultor de Sistemes
d'Informació (Bussiness Analyst)".
Recíprocament, els que tinguin aprovat el CORE EUCIP (Certificació EUCIP en
Fonaments de la Tecnologia de la Informació) podran demanar la convalidació del
primer semestre que correspon al Curs d'Especialista, amb el consegüent
descompte.
L'entitat promotora de EUCIP a Europa és CEPIS, Consell que agrupa les
associacions de 34 països europeus de professionals informàtics. A Espanya
integra els socis de l'ATI.
A Espanya, l'ATI és el Patró Fundador Promotor de la Fundació EUCIP.
Més detalls:
Pàgina web del Màster.
Correu electrònic de contacte: itio@upv.es.
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{OPINIÓ}
Taula rodona sobre xarxes socials al Bdigital Global Congress
El passat dijous 2 de juny vaig assistir a la taula rodona sobre xarxes socials dins del
marc del Bdigital Global Congress. Eren vuit els ponents convidats i Genís Roca
actuava com a moderador.
Va obrir el torn d'intervencions en Renan Rubert, Senior Manager de Partnerships de
TripAdvisor, fent una visió general del que són les xarxes socials i va assenyalar tres
característiques bàsiques per l'èxit:
1 .- Ha d'estar orientada a l'usuari.
2 .- En permanent evolució (per satisfer l'usuari).
3 .- Aconseguir una massa crítica que la faci sostenible.
La monetització seria una conseqüència de les tres anteriors.
Va prendre la paraula a continuació, en Jaume Ferre, CEO en Grup ITnet, i va
subratllar la importància de la reputació en l'èxit de les xarxes socials. El fet de
participar a la xarxa amb el teu nom (sense oblidar-nos dels perfils falsos) fa que
disminueixin els trolls, aspecte que totes les organitzacions han de tenir molt en
compte i avaluar contínuament qui entra a la xarxa i de quina manera ho fa per
garantir la transparència i honradesa de la mateixa.
Seguint amb el de reputació digital, el Jaume va demanar que les organitzacions la
contemplessin en els seus balanços, que li donin un valor comptable. I ho va
exemplificar amb el cas real d'una persona que va comprar un hotel del qual les
crítiques a la xarxa eren nefastes, i, per molt bon servei que doni en la nova etapa, les
males crítiques seguiran apareixent en les cerques, amb el consegüent perjudici pel
negoci.
Va predir també, de manera irònica, que haurem d'estar atents a l'evolució de
facebook perquè en uns anys podem estar convivint entre euros, dòlars i facebook
credits.
L'Alejandro Jaimes Larrarte, investigador sènior de Yahoo!, va puntualitzar, respecte a
la identitat digital, que seguirà passant el que ja passa en el pla físic, que en tenim
més d'una, i això és l'important: el com ens relacionem a la feina, amb els amics, amb
la família, etc., i quin canal utilitzem per fer-ho. Per exemple, no ens relacionem de la
mateixa manera a LinkedIn que a facebook, ja que són dos àmbits, i dos usos,
diferents. En la nostra vida quotidiana actuem igual.
Va acabar l'Alejandro dient que assistirem a una socialització completa en tots els
àmbits.
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Es van seguir dient coses molt interessants sobre les xarxes, el boom dels jocs
socials, als quals se'ls pot definir també com una xarxa social (Regina San Miguel,
Directora de Negoci d'Habbo -Grup Sulake-), que no hi ha bombolla en els mitjans
socials perquè segueixen sortint projectes, es crea treball, etc., segons Peter Crosby,
COO de Viadeo. I coses antropològico-curioses, que també va explicar el mateix Peter
Crosby, com que Viadeo ha hagut de posar serveis d'astrologia a l'Índia perquè els
indis creuen molt en les prediccions astrològiques a l'hora de prendre decisions, i, en
canvi, oferir-lo a Europa estaria mal vist.
Per anar acabant, destaco la intervenció de Javier Arias, Senior Sales Engineer de
Google, el qual, com a propostes de futur, va comentar que la filosofia de la seva
empresa serà "Primer el mòbil i després tota la resta", tal com ja va dir Eric Schmidt,
CEO de Google, en l'edició del 2010 del Mobile World Congress de Barcelona: mobile
first.
I ho va justificar dient que la proliferació de dispositius mòbils anirà en augment i, per
tant, disposarem de més i més informació. Amb la qual cosa, per processar-la,
sorgiran nous algorismes que milloraran la reputació de l'usuari que difon aquesta
informació. Això provocarà que es donin millors serveis a mida en funció d'on estiguis
connectat a cada moment, fent recomanacions del lloc on et trobis segons els teus
gustos i interessos.
Si bé no va ser una taula rodona en la que explicaran coses noves, sí que hi va haver
unanimitat en concloure que els mitjans socials estan provocant que les organitzacions
hagin de redissenyar tots els seus processos (comunicació, mercats, atenció al client,
etc.).
En aquest sentit, deixo l'enllaç a una infografia feta per Zyncro sobre l'empresa 2.0.
Enric Camarero Brú
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{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS
O AMB AVANTATGES
PELS SOCIS DE L'ATI}
Com governar les TIC en un món cloud?
En l'àmbit del govern TIC sorgeixen dubtes sobre com administrar els serveis que
es presten des del núvol, quin és el paper de la mateixa organització de sistemes i
com es garanteix la qualitat del servei quan la infraestructura no pertany a
l'organització. A aquests reptes en govern se sumen reptes tecnològics, vinculats a
què migrar, a com executar la migració minimitzant el risc i, sobretot, a com
mantenir el control i la capacitat de reacció quan s'utilitzen serveis des del núvol.
Et proposem una agenda que t'ajudarà a comprendre la problemàtica de la
governança TIC de les organitzacions que utilitzen Cloud Computing a través de
les ponències d'un prestigiós panell d'experts.
>> Agenda i inscripció de la jornada.
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{RECURSOS}
TIC.CAT
Us facilitem continguts del pla TIC.cat, del qual l'ATI n'és entitat col·laboradora:
>> Butlletí de la Comunitat TIC núm. 16.
>> Article
Jornada de formació en metodologies de qualitat ITIL i ISO27001 del CTTI.
IpV6 per a tothom: Guia d'ús i aplicació per diferents entorns.
Disponible el primer corrector gramatical de català per a iPhone i iPad.
Participa en la consulta de la Comissió Europea sobre com treure millor profit del
Cloud Computing a Europa.
>> Trobada empresarial
Cap a on va Internet de la mà dels seus protagonistes.
>> Estudi-Monogràfic
Aplicacions avançades basades en Internet. Capítol 3: Aplicacions avançades
productives i empresarials.
L'estratègia d'innovació dels països de l'OCDE. .
>> Entrevista
Protagonista TIC.cat: Maximilien de Coster, "volem ser el nou punt de trobada de
l'oferta i la demanda laboral del sector TIC".
TICTV: Ramon Roca, wifi.net.
>> Oportunitat de negoci
Empresa danesa del sector TIC cerca productors de programari i maquinari per
formació.
Pime coreana ofereix solucions innovadores i teclats per entrar text als telèfons
mòbils.
>> Cas empresarial
Oonair: néixer globals per revolucionar el vídeo al mòbil.
>> Píndola de coneixement
Una nova tecnologia de biosensors electrònics obre la porta a la medicina
personalitzada.
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Novàtica 210 "Enginyeria de Sistemes d'Aprenentatge Electrònic"
Efectivament, la "indústria de l'e-Learning" ja és aquí i, com no és qüestió de
reinventar cada vegada la roda, els blocs de construcció disponibles per a aquesta
classe d'aplicacions són cada vegada més complexos i especialitzats, facilitant així
el desenvolupament de sistemes d'aprenentatge en xarxa cada vegada més
atractius, eficients i focalitzats en els coneixements o habilitats que es pretenen
ensenyar o transmetre.
Els editors convidats d'aquesta monografia han estat Antonio Sarasa Cabezuelo i
José Luis Serra Rodríguez (Universitat Complutense de Madrid), Demetrios G.
Sampson (Universitat del Pireu, Grècia), el professor Kinshuk (Universitat
d'Athabasca, Canadà), i Ignacio Aedo Cuevas (Universitat Carlos III de Madrid).
Com és habitual completen aquest número les nostres habituals seccions
tècniques amb diversos articles, alguns d'ells procedents dels congressos en què
ATI i Novática col.laboren anualment.
La versió íntegra d'aquesta publicació està ja a disposició dels socis a la Intranet
de l'ATI, accessible només per a socis, mentre que a la part pública de la web s'ha
inclòs una pàgina que conté tots els resums de cada un dels articles de Novática
210 així com l'accés als fitxers PDF d'alguns d'ells.
Per la seva banda, la publicació (en anglès) de UPGRADE 2011/2 que inclou
l'esmentada monografia es troba ja disponible.

CEPIS Newsletter - Issue 3 (2011) June
Us facilitem l’enllaç on podreu consultar la newsletter editada per CEPIS del mes
de juny.
CEPIS és el Consell Europeu d'Associacions de Professionals Informàtics,
organisme del qual l'ATI n'és fundadora i en el que lidera la representació
d'Espanya.
* L'accés a aquestes informacions està restringit als associats. Els socis que no
tinguin accés a la intranet poden sol·licitar-lo trucant a la Secretaria General (93
412 52 35) o enviant un correu electrònic a secregen@ati.es.
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{RESSENYES}
SQL Server 2008. Domini l'administració d'una base de dades
Autor ressenya: Gabriel Martí Fuentes, soci de l'ATI.
SQL Server 2008 (Domini l'administració d'una base de dades)
Autor: Jérôme Gabillaud
Col·lecció: Recursos Informàtics
Edicions ENI ens presenta amb aquest títol un pack de dos llibres orientats a
l'administració de SQL Server 2008 amb la seva eina SQL Server Management
Studio.
El primer volum subtitulat "Administració d'una base de dades amb SQL Server
Management Studio" comença introduint al lector en temes bàsics com la definició
què és un SGBDR, les maneres de funcionament Client/Servidor, l'arquitectura i els
diferents objectes de la base de dades i taules del sistema.
Posteriorment, dedica tot un capítol a la instal·lació i configuració de l’SQL Server
cobrint les diferents edicions i les seves diferències així com els diversos serveis
que incorpora.
Tot el llibre té abundants gràfics (potser amb excés) amb exemples explicatius dels
diferents aspectes i funcionaments del sistema, així com captures de pantalla dels
diferents apartats i temes que es cobreixen. Fet que fa que aquest volum arribi a
les 524 pàgines.
Segueix amb la Gestió de la base de dades, cobrint aspectes tan importants com
les Transaccions, Grups d'arxius, l'Estructuració dels índexs i la Compressió de les
dades, i continua amb un capítol dedicat a la seguretat d'accés a les bases de
dades.
Tampoc s'oblida de les tasques planificades, la importació i exportació de dades i la
replicació de les bases de dades així com els seus diferents models. També les
còpies de seguretat i la seva restauració estan àmpliament cobertes.
Finalment dedica tot un capítol a l'Optimització, el monitoratge del rendiment i els
triggers (o disparadors) que són aspectes no menys importants que la resta de
temes tractats.
En resum, una àmplia cobertura de tots els aspectes de l’SQL Server sense
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aprofundir molt en alguns punts, però que es definiria com un bon primer manual
d'iniciació pel tècnic de base de dades, això sí, amb uns coneixements previs.
El segon volum, subtitulat "Aprendre a administrar una base de dades", és un
volum exclusivament orientat a la resolució de problemes a partir de preguntes i
amb les respostes mostrant les seves solucions acompanyades d’exemples
pràctics i ben detallats. Cada pregunta té indicat el temps de resolució estimat i en
algun cas també inclou una pista.
En 294 pàgines inclou més de 100 preguntes tipus test i 92 exercicis pràctics, tots
distribuïts per temes en diferents capítols i progressius en la seva dificultat. Els
temes coberts inclouen tant la instal·lació, administració, seguretat, còpies,
replicació i programació de treballs. Els elements necessaris per realitzar els
exercicis es poden descarregar del web de l’Editorial ENI.
Un complement adequat al contingut del primer volum que permet al lector
exercitar els coneixements adquirits i comprovar a través dels múltiples exercicis
presentats.
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{CRIDES A LA PARTICIPACIÓ}
Informacions IFIP - CLEI
A les seccions de la IFIP i del CLEI de la pàgina web de l’ATI, podeu trobar-hi la
següent informació:
1.- CfP: IEEE/IFIP NOMS 2012
http://www.ati.es/spip.php?article1758
2.- CFP: Middleware 2011
http://www.ati.es/spip.php?article1743
3.- CfP: I3E 2011 in Kaunas
http://www.ati.es/spip.php?article1744
Enllaç a a la secció IFIP i a la secció CLEI.
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{BLOCS}
Tens un bloc? Digues-nos quin és i et farem promoció al nostre butlletí. I si no
entens, t’animem a què te’n creïs un al web de l’ATI i comparteixis amb tots
nosaltres curiositats, opinions, idees, informacions...
Envia’ns a secrecat@ati.es l’adreça del teu bloc i te la publicarem en el proper
número.

Blocaires de l’ATI
Soci: Antonio Valle Salas
Bloc: http://www.gobiernotic.es
Descripció: Contingut centrat totalment en la divulgació d’aspectes relatius al
govern i gestió de les TIC. És un dels únics blocs en castellà dedicat a aquest
tema.
Soci: Angel Nieva López
Bloc: http://www.angelnieva.com
Descripció: Articles d’Estratègia Empresarial, Vigilància Tecnològica, Project
Management i Quality & Assurance.
Soci: Diego Tascón Tello
Bloc: http://ecotic.blogspot.com
Descripció: bloc sobre sostenibilitat i TIC.
Soci: Jaime Fernández Martínez
Bloc: http://www.ati.es/blog/index.php?blogId=44
Descripció: Bloc sobre l'Administració Electrònica
Soci: Joan Pons Òdena
Bloc: http://professionalstic.blogspot.com
Descripció: Espai per compartir la meva evolució professional, actuant a vegades
com a emprenedor, altres com a consultor, altres com a desenvolupador de idees.
Soci: Luis Alberto Pérez García
Bloc: http://begnu.wordpress.com
Descripció: Mi vida y el software libre... ¡mezclado! No agitado.
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Soci: Ricard Carnicer
Bloc: http://xerpaconsultors.blogspot.com
Descripció: Es tracta d’un espai personal, a on hi tenen cabuda experiències
professionals, formatives i referents de tota mena, com cites que inviten a la
reflexió, gent que ha deixat empremta o troballes per a escampar la boira.
Soci: Guillem Alsina Gonzàlez
Bloc: http://www.imatica.org/blocs/evangelista/
Descripció: L'evangelista tecnològic és el meu racó personal per donar-vos la
meva visió i opinió sobre l'efecte de les noves tecnologies en la societat i la
mateixa indústria.

Vols escriure al Butlletí o a Novatica?
Creiem que els nostres socis suposen el valor més important de l’associació, i els
seu coneixements i experiència el capital més important amb el que podem
comptar.
Si vols desenvolupar a fons un tema en el que el teu coneixement i experiència
signifiquen una aportació clau, et proposem que aportis el teu article per la nostra
Revista, que amb els seu prestigi et pot donar rellevància i reputació com a
professional de les TIC.
Si tens opinions, temes tècnics o de gestió o, senzillament, si vols compartir la teva
experiència professional en un format breu, ens la pots fer arribar tant creant un
bloc com enviant-nos directament la teva opinió en forma d’article a
secrecat@ati.es.
La teva paraula és la paraula del Soci.
Anima't!

Voleu veure la vostra publicitat aquí?
Escriviu-nos un correu electrònic a l'adreça butlleti_ati@imatica.info i us
farem arribar les tarifes i condicions.
La vostra publicitat a l'abast de més de 2.000 professionals de les noves
tecnologies, tècnics i directius d'empresa en aquest butlletí.
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