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27a sessió
:

L’ús del mòbil en el
modelatge del
comportament humà

#EGCmodelatge

Barcelona
21 d’abril de 2016

Presentació

Programa

Inscripció

Vivim en un món de dades, de quantitats
ingents de dades, moltes de les quals han
estat generades per nosaltres, els humans,
a partir de les nostres interaccions amb el
món físic i digital. Un element clau en
aquesta explosió de dades són els telèfons
mòbils. El telèfon mòbil és l’element
tecnològic amb més nivell d’adopció a la
història de la humanitat: ja hi ha més
telèfons mòbils que humans al planeta!
Portem els mòbils tot el dia (i tota la nit, en
molts casos) i deixem empremtes digitals
de les nostres interaccions. Els telèfons
mòbils s’han convertit en sensors de
l’activitat humana a gran escala i també en
els nostres dispositius més personals.

9-9.15
Acreditació

El termini per inscriure’s al curs finalitza el dia
18 d’abril de 2016. Ho podeu fer mitjançant el
formulari d’inscripció [bit.ly/21t9oLk].

En aquesta sessió es presentaran alguns
dels projectes que s’han realitzat en els
últims anys en l’àrea del comportament
individual i agregat a partir de dades,
incloent-hi projectes per inferir el nivell
socioeconòmic o el nivell creditici, o bé els
nivells d’avorriment. També es presentaran
alguns dels treballs que s’estan realitzant
en el modelatge del comportament humà
per al bé social. Finalment, es destacaran
oportunitats i reptes associats a la
construcció de models basats en dades.
Destinataris
Personal del Departament de Justícia,
d’altres departaments de la Generalitat,
d’altres administracions públiques,
persones interessades en recursos
humans, gestió pública i innovació, així
com altres persones interessades en la
matèria.

9.15-9.30
Presentació
Xavier Bernadí i Gil
Director del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada
9.15-10.30
Ponència
L’ús del mòbil en el modelatge del
comportament humà
Nuria Oliver
Directora científica de Telefónica,
doctora en intel·ligència artificial pel
Massachusetts Institute of Technology i
enginyera superior de telecomunicacions
per la Universitat Politècnica de Madrid
10.30-11.45 h
Debat amb el públic

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu
contactar amb Nous Programes Formatius enviant un missatge a
npf@gencat.cat amb les dades següents:

-

Assumpte del missatge: nom de la jornada
Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document
oficial d’identitat
- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o
NIE
- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida
actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de
secció, etc.)
- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general de la
qual depeneu (per ex., DGEPCJJ); si treballeu en algun altre
departament de la Generalitat o en una altra administració,
preciseu-ne el nom complet
- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de
Planificació) sense abreviatures ni sigles, indicant l’àrea, la
unitat, etc.
- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.
- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil)
- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat a
què us inscriviu)
A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens
comuniqueu les vostres dades personals:
- Adreça del domicili (amb codi postal)
- Telèfon fix
- Adreça de correu electrònic

Tractament de dades
La base de dades del CEJFE és d’ús
estrictament intern. Les vostres dades personals
no es comunicaran a tercers, només es faran
servir per enviar-vos les notificacions relatives a
les activitats del CEJFE.
Les places són limitades. Rebreu una resposta
a la vostra sol·licitud per correu electrònic uns
dies abans de l’activitat.
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència.

