
Algunes activitats 
extracurriculars a la FIB 

Des de fa un anys a la FIB intentem 
aprofitar l'absencia de elasses de les darreres 
hores del matÍ del dimecres, per realitzar algunes 
conferencies o taules rodones sobre temes 
complementaris als que ja estan inelosos al pla 
d'estudis. La idea central és col.laborar a que 
els estudiants d'informatica prenguin contacte 
amb alguns aspectes recents de l'activitat i la 
practica professional. 

Hi ha projectes pel curs 1993-94 pero, 
per ara, són només projectes i, per mostrar 
l' abast d' aquesta activitat, caldra doncs fer una 
breu referencia a les activitats més destacades 
del curs passat. 

Bill Serra, investigador deIs laboratoris 
de Hewlett-Packard a Cupertino (California, 
USA) va dictar un seminari monografic 
d'introducció a la TECNOLOGIA ORIEN
TADA A OBJECTES amb un gran hit de 
público Quan Serra torni a estar entre nosaltres, 
possiblement al mar($ de 1994, pensem plani
ficar una mena de continuació. 

També, aprofitant les sessions de la 
conferencia SOFT400 que IBM organitzava a 
Sitges ara fa un any, varem tenir la possibilitat 
de portar (el mateix dia!) dos famosos 
especialistes com Mike Wu del Laboratori IBM 
de Toronto (Canada) i James A. Dylla deIs 
laboratoris IBM de Rochester (Minessota, 
USA). Ens van parlar, respectivament,del 
DESENVOLUPA-MENTD' APLICACIONS 
SOTAAD/CYCLEi de I'ARQUITECTURA 
CLIENT/SERVIDOR i van aportar una visió 
complementaria i molt al dia sobre uns aspectes 
prou importants en la construcció de software 
en el moment actual. 

També en Ton Sales, professor del 
Departament de Llenguatges i Sistemes 
Informatics i professor de la FIB, va dictar un 
SEMINARIDE LOGICAI CREATIVITAT. 
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Amb la voluntat manifesta d' estimular reflexions, 
Sales va desenvolupar, amb l'habi-litat i amenitat 
que li són característiques, te-mes que parlaven de 
la historia de la informatica, la intel.ligencia (natu
ral i artificial) i la logica. 

També alguns professionals del sector 
van aportar el seu punt de vista personal fruit de la 
seva experiencia d' anys en el seCtor. J osep Arroyo, 
gerent de l'empresa ON LINE, ens va parlar de 
QUE DEMANEN ELS EMPRESARIS ALS 
INFORMÁTICS, i Antoni Clapés, de Software 
AG, va comentar el futur de l'activitat deIs 
programadors al voltant de les tendencies sobre el 
CASE I ELS LLENGUATGES DE QUARTA 
GENE-RACIÓ. 

Aquests exemples us poden donar una 
idea de que pretenem: temes de reflexió o de 
recerca aplicada, novetats tecniques que incideixen 
en la professió informatica, expectatives 
profesionals, etc., són un ample ventall de 
possibilitats que configuren unes activitats 
curriculars complementaries a la tasca diaria de 
l'estudi. 

Pel curs 1993-94 hi ha diverses 
iniciatives previstes, algunes portades 
conjuntament amb la revista TRIBUNA IN
FORMÁTICA que ens ha ofert la seva 
col.laboració. De moment hi ha previstes 
intervencions d' empreses com el Centre de Calcul 
de Sabadell, Computer Associates, Microsoft, 
Wordperfect i d'altres a concretar. N'informaren 
en properes comunicacions. 
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