Full d'inscripció a l’ATI

per a estudiants d'Enginyeries Tècnicas o
Enginyeria Superior en Informàtica

(en col· l aboració amb l'Associació RITSI)
www.ati.es

Una vegada complimentat, enviar el full per correu electrònic a secremdr@ati.es,
per fax al 91 3093685 o per correu postal a ATI Madrid, C/ Padilla 66, 3º D, 28006 Madrid

www.ritsi.org

-

Import de la quota anual de socis estudiants per a l'any 2007-20081, que està en funció de l'opció triada respecte a la
revista Novática (marqueu amb X l'opció triada):
► Desitjo rebre en el meu domicili la versió impresa ( 12 € / any )
/ Desitjo solament tenir accés a la versió digital ( 6 € / any )
* A l'acabar els seus estudis, els socis estudiants podran mantenir durant dos anys la mateixa quota que pagaven com a tals *

□

□

- Dades personals (tots els camps són obligatoris)
Cognoms
Nom
Domicili
Localitat
Província
Dir. de correu electrònic2
Data de naixement

Nº
Codi Postal
Telèfon

Pis

DNI

- Dades acadèmiques (tots els camps són obligatoris)
Universitat
Centre docent
Adreça
Localitat
Codi Postal
Província
Curs que està matriculat
Especialitat
Nota molt important: al costat d'aquest full d'inscripció cal enviar còpia, digital o impresa, d'un document que acrediti
la matriculació en el centre i curs indicat, com, per exemple, el carnet d'estudiant.

- Modalitat de pagament de la quota anual (marqueu amb X l'opció triada i empleneu si escau les dades sol·licitades)

□ Domiciliació bancària
Nom de l'entitat: ________________________________________________________________________________
Codi d'entitat

Oficina

D. de C.

Compte

□

Transferència bancària o ingrés en metàl·lic a favor de ATI, en Caixa d'Enginyers, c/c 3025 0004 30 1500001500.
Nota molt important: si es tria aquesta opció, al costat d'aquest full d'inscripció cal enviar també copia, digital o
impresa, del document bancari de transferència o ingrés en metàl·lic.
Signatura del sol·licitant

Data ____________________________

Notas importants: Aquestes dades s'automatitzaran en un fitxer informàtic únicament als efectes de prestar als socis els serveis previstos en els Estatuts de
ATI. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal poden exercir-se
en la seu general de ATI (Via Laietana 48, ppal. 1ª, 08003 Barcelona -- tlfn. 93 4125235, fax, 93 4127713. Així mateix, se li informa que ATI és soci de la
cooperativa Caixa d'Enginyers i que li cedirà a aquesta les dades necessàries perquè elabori el carnet de soci de ATI, que pot activar-se -si ho desitja- com
targeta VISA..
ATI és també soci mutualista de la “Mútua d'Enginyers”, en un dels locals del qual té la seva seu central. Per aquest motiu, ATI cedeix les seves dades de
caràcter personal a La Mutualitat de Previsió Social del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, a Primera Fixa, Serpreco Correduria
d'Assegurances, S.A i MútuaValors dels Enginyers, S.L., amb la finalitat de que aquests li informin de les ofertes, promocions comercials i qualsevol classe de
publicitat o promoció dels productes i serveis que disposi a cada moment a través de qualssevol canals de comunicació (correu postal, correu electrònic, per
telèfon, etc.). En cas d'oposar-se a tal cessió de les seves dades marqui la següent casella

1

□

El pagament de la quota de les inscripcions realitzades a partir del 1 de novembre de 2007 dóna la condició de soci fins a 31 de desembre de 2008 sense
necessitat de pagar la quota d'aquest últim any.
Una vegada validats per la Secretaria de ATI el full d'inscripció i els documents requerits, rebrà en aquesta adreça de correu la informació sobre el
procediment per a poder utilitzar tots els serveis de la xarxa ATINET (veure inrevés).
2

www.ati.es

A través d'un acord de col· l aboració amb RITSI,
ATI t'ofereix l'oportunitat d'incorporar-te com soci
estudiant a la major, més activa i més antiga de
les associacions que agrupen als professionals
informàtics del nostre país, als quals representa
oficialment a Europa i en la resta del món

www.ritsi.org

Creada en 1967, ATI (Associació de Tècnics d'Informàtica) és l'associació professional més nombrosa,
activa i antiga de les existents en el Sector Informàtic espanyol, amb seus a Barcelona (seu general),
Madrid, Sevilla, València i Saragossa.
Compte amb 4.000 socis, dels quals una bona part són Enginyers Tècnics o Superiors en Informàtica.
ATI publica les revistes Novática (degana de la premsa informàtica espanyola), REICIS (especialitzada en
Qualitat del Programari) i UPGRADE (en llengua anglesa), i és molt activa en molts dels temes que afecten
al futur de la nostra professió i de la Societat de la Informació, entre ells la patentabilidad del programari, el
programari lliure, el denominat cànon digital o el format obert de documents.
ATI representa oficialment als informàtics del nostre país a Europa (a través de CEPIS, entitat que coordina
a les associacions de professionals informàtics de 32 països europeus) i en tot el món (a través de lFIP,
entitat promoguda per la UNESCO per a coordinar treballs d'Universitats i Centres d'Investigació). ATI és
membre de CLEI (Centre Llatinoamericà d'Estudis en Informàtica), ostentant a més la representació a
Europa d'aquest organisme i té també un acord de col·laboració amb ACM (Association for Computing
Machinery).
En el plànol intern té establerts acords de col·laboració o vinculació amb Ada Spain, ASTIC, Hispalinux, AI2
i, molt especialment, amb RITSI (Reunió d'Estudiants d'Enginyeries Tècniques i Superiors en Informàtica).

Quins serveis ofereix ATI als socis estudiants?
• En primer lloc, els socis estudiants de ATI poden estar en contacte amb professionals informàtics
d'alta qualificació que exerceixen diferents funcions en diversos sectors productius (empreses,
universitats i administracions públiques).
• Els socis estudiants de ATI gaudeixen dels mateixos serveis que els socis de nombre de ATI, com
són les revistes Novática, REICIS i UPGRADE, borsa de treball, pertinença a grups de treball sobre
diversos temes, xarxa associativa ATINET (correu electrònic amb adreça permanent, IntrATInet, fòrums
de discussió, blogs, pàgines personals), i formació permanent (cursos, jornades tècniques, congressos,
taules rodones, etc.).
• A més, ATI i RITSI han dissenyat i estan engegant progressivament alguns serveis i facilitats
específiques per als socis estudiants, com són:
o Grups de discussió ("Estudiantes y Vida Professional” i “Regulación de la Profesión Informática”)
en la secció de fòrums del lloc web de ATI, www.ati.es/foros.
o Secció “Mundo estudiantil” en la revista Novática.
o Creació d'un premi anual al millor article publicat per estudiants en Novática.
o Premi al millor Projecte de Fi de Carrera atorgat per un jurat de reconeguts professionals i
publicació en Novática d'un article sobre aquest projecte.
o Activitats orientades a promoure entre els estudiants interessats la creació de noves empreses
mitjançant la participació activa en aquestes activitats de professionals amb experiència en la
creació de nous negocis.
Tot això mitjançant el pagament d'una quota anual de 12 o 6 euros, en funció que es trii rebre en el propi
domicili la revista Novática, en la seva versió impresa, o solament accedir a la versió digital de la revista en
la Intranet de ATI.
A més, a l'acabar la seva carrera podran mantenir durant dos anys la mateixa quota que pagaven
com socis estudiants.
Per a qualsevol dubte o informació addicional, dirigir-se a la Secretaria de ATI Madrid,
secremdr@ati.es o telèfon 91 4039291

