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LLANEZA, Paloma
Datanomics
¿Som realment conscients de les dades que
compartim? ¿Que tenen en comú el teu compte
d'Instagram i la polsera d'activitat que portes al
teu canell? Per què et sents intimidat quan la
policia t’identifica pel carrer, però no et preocupa
el que les aplicacions de mòbil fan amb les teves
dades de geoposicionament? 68 Lla

PEIRANO, Marta
El enemigo conoce el sistemaEl enemigo conoce el sistema
Tot el que no vols però necessites saber sobre el
poder, l'economia, la societat i les telecomunicacions
en l'era de la informació. 68 Pei

LANIER, Jaron
Diez razones para borrar tus redes
sociales de inmediato
Un brillant manifest que crida a l'acció per començar
a reinventar Internet.
Et costa imaginar una vida sense xarxes socials? I si et
donessin 10 arguments explicant la toxicitat dels seus
efectes? 68 Lan



CASAS, Eduardo
La red oscura: en las sombras de 
internet
En les ombres d'Internet: la ciberpor i la persecució
dels delictes tecnològics
Què és la web profunda (deep web) o xarxa fosca
(dark net)? Cal tenir-los por? 68 Cas

Xarxes socials: connecta’t de 
forma segura i responsable
El nou títol de la col·lecció “Tu Pots” ofereix consells i
orientacions per utilitzar les xarxes socials deorientacions per utilitzar les xarxes socials de
manera segura i responsable.. 68 Xar

CABALLERO, María Ángeles
Ciberseguridad y transformación digital
La Transformació Digital està empenyent a les empreses i als
professionals a canviar radicalment la seva manera de pensar i
treballar. Ens hem d'adaptar a la necessària i ràpida implantació
de les noves tecnologies del futur (i del present)
En aquesta obra aprendreu des dels conceptes bàsics de la
ciberseguretat actual fins coneixements avançats relacionats
amb la protecció i salvaguarda dels serveis. 68 Cab



ESAINS, Ignacio
Quiero ser youtuber
La guia més completa per convertir-te en una
estrella del canal de vídeo més popular del
món, amb un pas a pas per trobar la teva
pròpia identitat, consells tècnics, aplicacions i els
millors consells. 68 Esa

THEGREFG
Los secretos de You Tube
Qui millor que ell per explicar-t'ho?
Amb 6,5 milions de subscriptors al seu canal
principal, TheGrefg està capacitat per opinar del
tema i compartir amb tu les seves reflexions sobre latema i compartir amb tu les seves reflexions sobre la
plataforma estrella d'internet. 68 The

CARR, Nicholas.
Superficiales: ¿Qué está haciendo internet
con nuestras mentes?
«¿Google ens torna estúpids?» Nicholas Carr va condensar
així, en el títol d'un cèlebre article, un dels debats més
importants del nostre temps: mentre gaudim de les bondats
de la Xarxa, estem sacrificant la nostra capacitat per llegir i
pensar amb profunditat? 68 Car



PEIRANO, Marta
El pequeño libro rojo del activista en la 
red
El Pequeño libro rojo del activista en la red és un
manual per a protegir les seves comunicacions, xifrar els seus
correus, esborrar les seves recerques i dispersar les cèl·lules de
dades que generen les seves targetes de xarxa, en el cas que,
a l'igual que d’altres, decideixis arriscar-ho tot pel bé de la
comunitat. 68 Pei

DAZA, Alfredo
Data mining - Mineria de datos
La mineria de dades és una pràctica d'anàlisi que permet
obtenir un determinat coneixement a partir de la informacióobtenir un determinat coneixement a partir de la informació
extreta d'una base de dades. L'objectiu d'aquest llibre és instruir
el lector en aquesta disciplina 68 Daz

FINN, Ed
La búsqueda del algoritmo: imaginación en la era de 
la informática
Finn explica de manera detallada com internet ha canviat la nostra cultura i ha
obert noves possibilitats creatives: l'ús de Google, la confiança en les
recomanacions suposadament arbitràries d’Spotify o la manera en què
companyies com Netflix es serveixen de la gestió massiva de dades per trobar
productes televisius d'èxit, són només una petita part d'un profund canvi de

paradigma que no ha fet més que començar. 68 Fin



KARDARAS, Nicholas
Niños pantalla
A Niños pantalla Glow Kids) el Dr.

Kardaras examina com la tecnologia i en
concret la tecnologia de les pantalles en edats
inadequades, amb tota la seva omnipresència
brillant, està afectant profundament als cervells
de tota una generació sencera. 68 Kar

KUTSCHER, Martin L.
Niños conectados
Els nous «nens digitals» passen gairebé més temps davant d'una

pantalla que davant d'altres nens. Així cada dia. I què passa si no hi ha
límits? Comencen els coneguts problemes: addicció, dèficit d'atenció,límits? Comencen els coneguts problemes: addicció, dèficit d'atenció,
baix rendiment, ansietat, dificultats de relació, ciberassetjament,
sexting ... Podem els pares conèixer i prevenir els riscos? La clau està en
equilibrar el temps que passen els nens davant les pantalles. 68 Kut

VILANOVA, Gerard
El seu primer mòbil: bones pràctiques per 
a la família digital
Si ara mateix teniu a les mans aquest llibre, és que ja us ha

arribat la preocupació per l’ús descontrolat de la tecnologia,
especialment en el cas dels vostres fills. Llegint-lo, obtindreu
arguments per preparar-vos per afrontar el canviant
panorama. 68 Vil



CEBALLOS, Fco Javier
Programación orientada a objetos con C++
La programació orientada a objectes (POO) és una de les tècniques
més modernes de desenvolupament que tracta de disminuir el cost
del programari, augmentant l'eficiència i reduint el temps d'espera
per a la posada en escena d'una nova aplicació. 68 Ceb

TELLADO, Fernando
WordPress 5: la guía completa
Després de 15 anys del naixement de WordPress, aquest gestor de
continguts, inicialment concebut per a fer blocs, s'ha convertit en el
sistema de creació web més popular de la planeta. En l'actualitat és elsistema de creació web més popular de la planeta. En l'actualitat és el
sistema utilitzat en més de el 30% de tot Internet. WordPress incorpora
en la seva versió 5 tecnologies i eines que fan d'ell una eina encara més

potent i versàtil, mntre també manté la senzillesa. 681 WordPress

SCHILDT, Herbert
Java 9: manual de referència
El disseny de Java, la seva robustesa, el suport de la indústria i
la seva fàcil portabilitat han fet de Java un dels llenguatges
amb un major creixement i amplitud d'ús en diferents àrees
de la indústria de la informàtica.
Herbert Schildt presenta aquesta obra, totalment
actualitzada per a la plataforma Java Standard Edition
setembre (Java SE 9), a través d'un enfocament pas a pas
replet d'exemples, avaluacions i projectes. 681 Java



Aprender Word y PowePoint 2016 con 100 ejercicios prácticos
Des dels seus inicis, fa ja molts anys, Word i PowerPoint han estat el processador de textos i el
programa de presentacions per excel·lència, els més utilitzats i reconeguts entre els usuaris.
Microsoft ha posat tot el seu esforç a renovar aquestes excel·lents eines presentant en la seva
versió 2016 diferents novetats i millores en les seves prestacions. 681 Word

Aprender Illustrator CC 2016 
con 100 ejercicios prácticos
Illustrator, l'aplicació de dibuix vectorial
d'Adobe, és una excel·lent eina de disseny
assistit per ordinador. Gràcies a les sevesassistit per ordinador. Gràcies a les seves
increïbles i potents funcions, podreu crear
originals il·lustracions tot utilitzant dibuixos i
imatges. 681 Illustrator

DELGADO, José Mª
Windows 10 
Aquest llibre pretén ser una guia
imprescindible per a qualsevol usuari
habitual de Windows 10 que realment tingui
inquietud per conèixer i obtenir el màxim
rendiment d’aquest sistema operatiu. 681
Windows



MONTAÑO, Fernando
AutoCad 2020
AutoCAD és la principal eina de disseny tècnic al món i la més
usada en arquitectura, enginyeria, mecànica i instal·lacions.
Si vols aprendre AutoCAD de forma eficient, segura i amb
suport, aquest és el manual que estàs buscant.681 AutoCad

DELGADO, José María
Photoshop CC 2018
Photoshop, la millor aplicació d'edició d'imatges i disseny, ofereix
un àmbit d'aplicació realment ampli: projectes per a Internet,
desenvolupaments mòbils i, per descomptat, retoc fotogràfic, on
és el complement imprescindible per a qualsevol profesional.és el complement imprescindible per a qualsevol profesional.
Si ets d'aquestes persones a qui els encanta la fotografia o el
disseny, aquest manual pot millorar la qualitat de tots els teus
projectes i treballs. 681 Photoshop

APOLONIO, Laura
Illustrator CC 2018
Adobe Illustrator és el programari de disseny vectorial líder en el mercat
professional.
Aquest manual, amb enfocament pràctic, ofereix als usuaris les claus per dominar
el programa. Una guia didàctica, plena d'exemples i exercicis, per entendre la
funcionalitat de les eines. Està indicat per a tots els nivells, tant si no ha treballat
mai amb Illustrator com si ja posseeix algunes nocions o si prové d'altres
programes de dibuix vectorial, com FreeHand o CorelDraw.. 681 Windows



LIDON, Marc
Blender: curso prático
Aquesta obra, acompanyada d'exercicis i projectes,
és una guia de referència amb la qual el lector
aprendrà a utilitzar d'una manera senzilla i
progressiva un dels programes de disseny 3D amb
més usuaris a tot el món. 681 Blender

WILLIAMS, Richard
Técnicas de animación: dibujos animados, animación 3D 
y videojuegos
En l'actualitat, l'animació és una de les categories més excitants i creatives de cinema.
Durant els seus més de 50 anys en el negoci, Richard Williams ha estat un dels seus
més autèntics renovadors. En aquesta obra, basada en les seves classes magistrals permés autèntics renovadors. En aquesta obra, basada en les seves classes magistrals per
tot el món, Williams examina els principis de l'animació que cada artista de
l'especialitat necessita conèixer. Aquesta versió ampliada inclou novetats sobre l'acció
animal, la invenció i el realisme, amb sofisticats exemples d’animació. 74 Wil

RIVAS, Rodrigo
Fotografia con móviles
Aquest llibre mostra com utilitzar el mòbil com una eina artística.
Inclou contingut tècnic i altres tan necessaris com la narració o la
composició. Si volem aconseguir un resultat superior al testimoni
de la quotidianitat, el mòbil pot convertir-se en el nostre millor
company de viatge per a obtenir fotos extraordinàries. 77 Riv



Tu no ets la teva selfie: 9 secrets digitals que 
tothom viu i ningú explica
Especial per a joves.
Si alguna vegada has fet bogeries per aconseguir una selfie o has sentit
que la teva vida és una merda al costat del postureig dels altres, aquest
llibre és per tu.
Visió crítica i constructiva de com les emocions ens governen molt més del
què ens pensem i com són la benzina de totes les tensions, angoixes i
alegries que ens aporten les xarxes socials. 68 Arr

MARTÍN, Daniel
Mister Mer: Que no te enreden las 
redes.
Una guia del bon ús de las xarxes sociales des de
la perspectiva d’un dels influencers del moment.

Aquest exemplar és pot trobar a la plataforma de préstec de llibres electronics, https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index

Alguns d’aquests documents han estat adquirits amb la col·laboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat i de

l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida

Recordeu que fins a nou avís, la Biblioteca romandrà 
oberta: de Dilluns a Divendres de 10 a 13h 

i Dimecres a la tarda de 16 a 19h
Demaneu cita prèvia:   Telf: 973.36.06.66

Mail: biblioseu@aj-laseu.cat

Ens podeu seguir a:
Web: bibliotecasantagusti.cat
Facebook: facebook.com/bibliotecasantagusti
Twitter: @BiblioSeuUrgell
Instagram: @biblioseuurgell

la perspectiva d’un dels influencers del moment.
Consells, anècdotes i secrets d’un influencer per
a un bon uú de les xarxes socials. 68 Mar


