
 

 
QA i Testing: Quality technological solutions 

   

El desenvolupament de solucions tecnològiques de qualitat 
 

     DADES I INSCRIPCIONS 
     Quan: 13 de novembre de les 17:45 h a les 20.15 h.  
     On: Aula 52.119 de l'Edifici Roc Boronat de la  UPF-Campus del Poblenou  (Roc Boronat, 138, 1a    
planta, 08018, Barcelona). Mapa 
     Inscripció (gratuïta) per mitjà de formulari web o a inscripcio@telecos.cat 
 
 

PRESENTACIÓ 
 

Qui no ha patit mai la decepció de veure que a l’instal·lar un nou programa apareixen dificultats i errors 
que provoquen un mal funcionament? Amb aquesta jornada es pretén donar resposta i posar en valor 
els processos de Qualitat de Software en el desenvolupament de solucions tecnològiques de qualitat. 
QA i Testing ajuden a obtenir productes lliures de defectes abans del seu llançament i són importants ja 
que permeten detectar incidències de programari i errors.  Això és essencial per a la posada en marxa de 
serveis i productes finals. Els productes lliures de defectes també ajuden a millorar la confiança del 
client i a atreure’n de nous.  
 

PROGRAMA 
 

17:45h.  Recepció dels assistents     
 

18:00h.  Inauguració de la Jornada     

 Mingo Olmos, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF) 
    

18:15h   Taula rodona: “Desenvolupem solucions tecnològiques de qualitat?” 

 Amb les intervencions de:   

 Guillem Hernández, Software Quality Assurance, Test Automation and Load & Performance 

Engineer, CTO a Mr Softten 

 Ferran Martí, IT Governance and Service management engineer, Soci director d’Artic Consultors 

 Santiago Martin Nuño, director de Gestió d’Operacions i Qualitat de T-Systems 

 Ramiro Carballo, Lead Appraiser de CAELUM, Secretari General d’AEMES i president  de CSTIC 

(Asociación Española para la Calidad) 

Modera: Màrius Gòmez, enginyer informàtic i membre del la junta de govern del COEINF 
 

19:15h. Torn obert de paraules 
 

19:30h. Cloenda 

 Joan Solé, president de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) 
 

19.45h. Copa de cava-networking 

 
Amb la col·laboració de: 

 
 

http://www.upf.edu/campus/comunicacio/
http://www.telecos.cat/Forms/wfInscripcio.aspx
mailto:inscripcio@telecos.cat

