
Currículum Vitae

Dades personals:

Nom: Oscar Pérez del Campo
Nascut: el 26/07/1979  a  Barcelona
D.N.I: 40343343-D
Adreça: Av. L'Amical Mauthausen 55

17007 Girona
Telèfon: 616-664-373
Fax: 972-221-618
Adreça electrònica: os_carp@terra.es

Dades acadèmiques:

EGB cursada entre 1985 i 1993 als centres Ramon Menéndez Pidal (1985-1988)
Prat de la Riba (1988-1989)
Joan Bruguera (1989-1993)

BUP cursat entre 1993 i 1996 al centre  I.E.S. Vicens Vives

COU cursat al 1996/97 al centre  I.E.S. Vicens Vives (qualificació: Matrícula d'Honor)

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes cursada a partir del 1997 fins al 2.000. A
la Universitat de Girona (UdG).

Projecte final de carrera referent a la implementació d'una arquitectura de control en temps
real pel robot submarí GARBI. Qualificació de Matrícula d'Honor.

Enginyeria en Informàtica, cursada a partir del 2.000 fins al 2.002 a la Universitat de
Girona.

Projecte final de carrera referent al disseny i implementació d'un marc de treball pel
desenvolupament de sistemes distribuïts en temps real i aplicació pràctica per a
l'operació del robot autònom subaquàtic URIS a la Universitat de Girona.
Qualificació de Matrícula d'Honor.



Experiència laboral:

Elaboració de la interfície web pel Servei de Llengües Modernes de la UdG (febrer-juny del
1999).

Docència en curset d'introducció a Internet per la UdG(abril 1999).

Col·laboració en la instal·lació de xarxes ethernet a escoles públiques de la província de
Girona per l'empresa Fujitsu (setembre de 1999).

Docència en el curset d'informàticaorganitzat per l'A.P.A.de l'I.E.S.Santiago Sobrequès
(octubre-desembre 1999).

Preparació de les pràctiques sobre sistemes operatius en temps real per als alumnes de quart
d'EnginyeriaInformàtica Superior de la Universitat de Girona en el període de gener del
2.000 a maig del 2.000.

Programació d'aplicacions en Delphi a Gestió Girona S.L. En el període de setembre del
2.000 a setembre del 2.001.

Administració de la xarxa de Windows2000+XP, Linux i QNX del laboratori de Robòtica
Submarina de la UdG a partir del setembre del 2.001 fins al Juliol del 2002.

Programació d'aplicacions en entorn web amb PL/SQL i Java sobre una base de dades
ORACLE i programació d'aplicacionsen l'entornOracle Forms a partir del Juliol del 2.002 a
Hermes Comunicacions S.L.

Idiomes:

Català, castellà, anglès (First Certificate per la universitat de Cambridge amb qualificació B)
i francès parlats, llegits i escrits. 


