
Tecnologies
i eines per al
desenvolupament
web
Carlos Casado Martínez
Jordi Collell Puig
Loïc Martínez Normand
 
PID_00176147



CC-BY-SA • PID_00176147 Tecnologies i eines per al desenvolupament web

Carlos Casado Martínez Jordi Collell Puig Loïc Martínez Normand

Llicenciat en Informàtica. Professor
dels Estudis d'Informàtica, Multimè-
dia i Telecomunicació de la Universi-
tat Oberta de Catalunya (UOC). La
seva activitat investigadora se centra
en l'accessibilitat web, sobre la qual
ha escrit diversos articles per a con-
gressos i revistes.

Diplomat en Ciències de l'Educació
per la Universitat de Barcelona (UB),
inicia la seva carrera professional al
Laboratori de Recerca del Departa-
ment de Didàctica i Organització
Educativa, desenvolupant tasques
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