Col·laboradors de la revisió i actualització dels continguts de l’ACTIC de 2016: perfils
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Anna Bernárdez Fanlo
Àmbit: formació d’adults, formació en TIC i recerca de feina 2.0
Des de l’any 2003 desenvolupa la seva activitat professional, per a l’Ajuntament de Tortosa, en formació en
simulació d’empreses i TIC, adreçada a gent aturada, a més de l’actuació en xarxes socials.
Ha desenvolupat diverses tasques com a tècnica del Programa de foment de l’emprenedoria (Catalunya Emprèn)
per a l’Ajuntament de Tortosa.
Llicenciada en ADE per la UOC i actualment cursa el grau de Psicologia, també a la UOC.

Josep Bonet i Pérez
Àmbit: formació d’adults, formació professional i formació en TIC
Tècnic informàtic en el Servei de Formació del Departament d’Ensenyament.
Ha participat com a expert en l’elaboració dels materials de formació en ACTIC que ha desenvolupat el
Departament d’Ensenyament. Des que el Departament d'Ensenyament va començar a fer cursos telemàtics per
al personal d’administració i serveis ha participat com a docent.
Ha estat dinamitzador de plataformes virtuals i autor de diversos materials de formació en ofimàtica.

Cristina Cuello
Àmbit: formació d’adults, formació en TIC i recerca de feina 2.0

Daniel Garrón Luño
Àmbit: formació professional, formació en TIC, qualificacions professionals i serveis públics d’ocupació.
Enginyer tècnic en telecomunicacions. Tècnic de gestió del Servei de Centres propis d’Innovació i Formació del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya).
Col·labora amb l’Institut Català de les Qualificacions Professionals com a coordinador metodològic i com a expert
de la família professional d’Informàtica i Comunicacions.
Habilitat per exercir tasques d’orientació, assessorament i avaluació en procediments Acredita’t de
reconeixement de les competències professionals assolides mitjançant l’experiència laboral i els ensenyaments
no formals en la família d’Informàtica i Comunicacions, àrea de Sistemes i Telemàtica.

Carlos Guadián
Àmbit: modernització de l’administració.
Director de Comunicació i Innovació de l’empresa Autoritas Consulting, SA, dedicada a assessorar el sector
públic a les relacions amb ciutadania, clients...
Des de l’any 2003 desenvolupa la seva activitat professional en camps relacionats amb l’Administració pública i
les TIC i la definició d’estratègies de presència en línia, i donant suport al desenvolupament de nous models de
gestió i actuació basats en Internet i la web social.
Editor des de l’any 2003 de la publicació digital K-Government i coordinador de la plataforma oGov dedicada al
govern obert.
Diplomat en gestió i administració pública i llicenciat en ciències polítiques i de l’Administració pública per la
Universitat Pompeu Fabra.

Montse Guitert Catasús
Àmbit: educació.
Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (1995). Professora de la UOC des del 1995.
Actualment, és directora de l’àmbit transversal de Competències Digitals, en els estudis de Psicologia i Ciències
de l’Educació.
A la UOC ha estat professora de les assignatures de competències TIC, així com en el doctorat sobre la Societat
de la Informació a la UOC i en els màsters d’Educació i TIC i de programari lliure. També ha estat professora
(1992-2000) de la Facultat de Psicologia i Pedagogia i de l’Escola de Professors Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull on va impartir diferents assignatures vinculades a l’àrea de Tecnologia Educativa.
Investigadora principal del grup de recerca Edul@b en Educació i TIC. La seva recerca es centra en e-learning i,
més concretament, en el treball col·laboratiu en xarxa, formació de formadors en línia i competències digitals,
àmbit en el qual ha participat i liderat alguns projectes. Ha publicat diferents articles i participat en congressos i
workshops internacionals en la seva àrea de coneixement. Edul@ab ha estat reconegut el 2014 com a grup de
recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR1174).
Va liderar l’estudi de viabilitat de la implantació d’una certificació de capacitació digital, així com la definició de les
competències digitals que va conduir a l’ACTIC, a partir dels projectes encarregats a la UOC i contrastats amb
una comissió d’experts: “Projecte d’acreditació de coneixements i competències TIC” (2005) i “Projecte per una
certificació estàndard en competències TIC i Societat del Coneixement” (2006) finançats per la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Maria del Mar Juárez
Àmbit: Serveis TIC en desenvolupament d'aplicacions i formació tecnològica

Javier Martí Pintanel
Àmbit: informàtic aplicat i docent
Professional de l’àmbit informàtic aplicat i docent, amb interès pels sistemes de gestió del coneixement, el
desenvolupament de programari, les xarxes de dades, la promoció de les vocacions informàtiques i la ordenació
professional TIC.
Després de realitzar estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, inicia l’activitat professional en 1989 a Telefónica
dins el camp de la telemàtica, vivint l’evolució de les xarxes de dades fins el desplegament massiu de les xarxes
IP i la popularització de l’accés a Internet a finals del s. XX.
Va compaginar aquesta activitat amb el desenvolupament de programari primer i posteriorment amb els estudis
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i en Enginyeria Informàtica, titulacions complementades amb
postgraus en Sistemes Unix, Xarxes, Seguretat Informàtica, Pedagogia i Business Intelligence.
Posteriorment, es va dedicar a l’assessoria TIC fins al 2011, i el 2012 reprèn el desenvolupament software com a
cofundador d’una empresa d’innovació tecnològica.
Des del 2004 realitza docència a la UOC com a tutor d’estudis reglats d’Enginyeria Informàtica i director de
projectes de final de carrera.
L’activitat institucional la inicia el 2010, com a membre del Consell Municipal d’Educació de l’Ajuntament de
Girona. Des del 2011 és membre de la Junta de Govern del COETIC, on actualment és Vicedegà d’Organització
Col·legial i Ordenació Professional, i President del Comitè de certificacions d’experiència professional CEPRAL.
Des del 2014 és assessor en CONCITI, vocal del Comitè de Professionalitat TIC d’AENOR integrat en el CEN
PC-428 (e-CF) i vocal de la Comissió d’Acreditació EUROINF de l’ANECA.
El 2015 és designat membre de la Comissió Assessora de la certificació ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Manuela Merino Alcántara
Àmbit: formació professional inicial i per a l’ocupació; disseny de qualificacions professionals; obtenció
de qualificacions des de l’experiència laboral; gestió pública
Des de l’any 2004, cap de l’Àrea de Qualificacions de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP)
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Responsable de l’elaboració i actualització del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i de la
introducció de la perspectiva de gènere en el disseny de nous perfils per part de l’ICQP. Responsable dels grups
de treball tècnic de les famílies professionals d’Informàtica i comunicacions, Administració i gestió i de l’àrea
professional de Formació i educació.
Direcció metodològica de l’equip tècnic encarregat del disseny de la qualificació professional de Dinamització de
l’Espai TIC, activitat que es desenvolupa en els telecentres o Espai TIC, ja siguin d'accés públic o formin part de
l'estructura d'una empresa.
Membre del grup de treball per a l’acreditació de la competència digital del personal docent en el marc del Pla
Interdepartamental de Competència Digital Docent, de la Generalitat de Catalunya.
Màster en Gestió pública avançada per la Universitat de Barcelona, ha estat consultora en el Postgrau de
disseny de materials didàctics multimèdia per a entorns virtuals d’aprenentatge de la UOC i formadora de
formadors en la UNIFF-ICE de la UPC.
És membre de la Comissió assessora ACTIC.

Miquel Àngel Prats
Àmbit: universitat.
Mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.
Actualment, és professor de tecnologia educativa i investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de
recerca PSiTIC de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. És també director de l'ITworldEdu,
assessor pedagògic del Centre de Tecnologies Ituarte (CETEI) de la Fundació Joan XXIII i col·laborador del
projecte Edu21.
Durant la seva vida professional, ha compaginat l’activitat acadèmica universitària amb l’activitat divulgativa en
diferents mitjans de comunicació. Exdirector del CETEI i exvocal de Comunicació del Col·legi de Pedagogs de
Catalunya.
Va formar part de la Comissió d’experts creada per analitzar la viabilitat de la implantació d’una certificació de
capacitació digital, que va conduir a l’ACTIC.

Pilar Raurell
Àmbit: formació d’adults, formació en TIC i recerca de feina 2.0

Jaume Sastre Angulo
Àmbit: informàtica aplicada i empresa.
En els darrers anys ha participat en el desenvolupament de projectes de promoció i d’impuls de les tecnologies
de la informació i la comunicació dins dels plans SmartCAT, idigital i TIC.cat de la Generalitat de Catalunya.
En l’àmbit de la formació ha participat en el desenvolupament de programes com el mTalent de capacitació en
l’àmbit de les tecnologies mòbils o el Big Data Talent de capacitació en l’àmbit de la gestió de grans volums de
dades. També ha elaborat els plans de formació de metodologies de gestió de projectes i serveis TIC i en la
promoció de cursos vinculats a tecnologies de fabricant, així com en l’elaboració d’altres plans de formació
adreçats al sector TIC.
Va cursar els estudis d’enginyeria de telecomunicacions i un màster en gestió d'empreses.

Joaquim Solsona Esteve
Àmbit: Serveis TIC en desenvolupament d'aplicacions i formació tecnològica
Responsable del departament de desenvolupament d'aplicacions, mobilitat i formació de la Delegació de
Barcelona de Informàtica El Corte Inglés.
Responsable de la divulgació dels models de certificació en competències digitals d’Informàtica El Corte Inglés.
Ha estat Director dels serveis de manteniment d'aplicacions TAC del Departament de Ensenyament per part de
Informàtica El Corte Inglés.
Diplomat en enginyeria de telecomunicacions i llicenciat en enginyeria en electrònica i Màster en Comerç
electrònic.

Esther Subías Vallecillo
Àmbit: formació de postgrau a la universitat, formació professional i corporativa, qualificacions
professionals, foment de la formació en l'àmbit de les TIC i dinamització de les TIC Llicenciada en
Comunicació, especialitat de periodisme, màster oficial en educació i TIC (e-learning)
És consultora i formadora de formadors de la Xarxa Punt TIC de Catalunya, de la Universitat de Barcelona i de
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, entre d'altres institucions i corporacions.
Treballa com a responsable de nous projectes a El Teb i ha estat vicepresidenta d'Espiral, Educació i Tecnologia
on actualment és Secretària General.

Azucena Vázquez Gutiérrez
Àmbit: ensenyament obligatori i batxillerat, formació d'adults i formació a la universitat
Doctoranda en educació i TIC, màster en e-learning i llicenciada en Humanitats per la Universitat Oberta de
Catalunya. Diplomada en Magisteri per la Universitat Ramon Llull.
Consultora TIC de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Professora de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior a l'Escola Tècnico-Professional Xavier.
Directora de la revista Entera2.0 de l'Associació Espiral, Educació i Tecnologia.
Membre del grup d'investigació Edul@b de la Universitat Oberta de Catalunya.

Carme Vilarasau
Àmbit: formació d’adults, formació en TIC i recerca de feina 2.0

