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És programador des del 2005. Ha
treballat en diversos llenguatges,
principalment VB.net i més recent-
ment PHP. Els darrers dos anys ha
fet formació i aprenentatge de me-
todologies àgils; va fer el curs Pro-
fessional scrum developer de la
scrum.org, impartit per José Luis So-
ria, i el curs de Coaching d’equips
àgils, impartit per Ángel Medini-
lla. Actualment treballa a Runroom,
com a Scrum màster i també com a
programador desenvolupant aplica-
cions web.

Enginyer en telecomunicacions de
formació, gestor de projectes i ser-
veis informàtics de professió i faci-
litador de vocació. Va iniciar el seu
camí professional creant la seva prò-
pia empresa l’any 1997 per a ofe-
rir serveis d’accés a Internet a parti-
culars i pimes de Barcelona. L’any
2000 va fitxar per una consultora en
la qual va aconseguir formar part,
al llarg de dotze anys, de gran part
dels departaments i rols productius,
finalitzant aquesta etapa com a ge-
rent d’operacions. Aquest bagatge
va oferir-li una enorme experiència
que li va permetre entendre la ma-
nera en què les persones treballen i
col·laboren per aconseguir els objec-
tius demanats. A principis de 2012
va crear WynWin i des de llavors
col·labora amb professionals i em-
preses amb l’objectiu d’aconseguir
l’excel·lència dels seus equips i pro-
ductes, i optimitzar els seus proces-
sos operatius i de negoci mitjançant
l’adopció de metodologies i tècni-
ques àgils.

Llicenciat en Comunicació Audiovi-
sual i des de fa més de quinze anys
treballant a la Universitat Autònoma
de Barcelona, a l'Institut de la Co-
municació, com a director la Unitat
de Comunicació i Gestió de la Infor-
mació, departament responsable de
conceptualitzar i desenvolupar pro-
jectes en línia. També treballa com
a professional independent en di-
verses empreses i institucions, naci-
onals i internacionals, fent-se càrrec
de projectes relacionats amb Inter-
net, les noves tecnologies de la co-
municació i la gestió d'informació.

L'encàrrec i la creació d'aquest material docent han estat coordinats
per la professora: Laura Porta Simó (2014)
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