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(1)

Ahir, 2 de març de 2004 iniciarem la ronda de Jornades a Instituts 2004 amb la jornada celebrada a
l'I.E.S. Politècnic.

Tinguerem xerrades sobre Programari Lliure, Grub, Wireless i el projecte Bulmagés, i poguerem
veure a la pràctica com es configura una targeta wireless en Linux. Aquí teniu les diapositives de les
diferentes conferències que es pogueren veure a la jornada d'ahir.

A més, les jornades també serveixen per convidar els assistents a animar-se i sumar-se a aquesta
associació que, com sabeu, mitjançant aquest portal, la bulmailing, els sopars que celebram
mensualment i totes les altres activitats que duim a terme pensam que ens suposen un enriquiment
personal i professional a la vegada que ens serveix per passar-nos-ho be fent allò que ens agrada.

(2)

Com sabeu, ja fa uns quants anys que Bulma organitza unes jornades tècniques i divulgatives a diferents centres
d'ensenyament secundari i formació professional de Mallorca.

Amb la finalitat de, en primer terme, difondre la filosofia del Programari Lliure i els avantatges que suposa per al
professional, l'usuari i la societat. I, en segón lloc, contribuïr a accel·lerar la implantació del mateix a les aules amb
conferències més tècniques i tallers mijançant els quals posam el nostre gra de sorra per impulsar l'ús de tecnologíes i
standards oberts a les aules
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(3)

Ahir poguerem comprovar amb gran alegria com poc a poc aquest esforç va sortint efecte i així com els primers anys
bona part dels assistents no havien sentit parlar mai de Linux ni de Programari Lliure, ahir el panorama era ben diferent
i a ningú se li escapava ja què és Linux i la majoria d'ells, com a mínim, havia sentit parlar algún cop de Programari
Lliure. Fins i tot alguns d'ells venien amb els seus ordinadors portatils amb Linux per aclarar alguns dubtes tècnics.

Aquestes son les diapositives utilitzades pels conferenciants a les seves xerrades i que podeu descarregar en format
OpenOffice.org(4):

Conferència: Ponent:
Què és i què no és el Programari Lliure(5) Celso González(6)

Arrancant amb Grub(7) Joan Miquel Torres(8)

Xarxes inalàmbriques(9) Bernat Cabezas(10)

Bulmagés(11) Tomeu Borràs(12)

En acabades les conferències, verem una demostració de com configurar pas a pas una targeta wireless pcmcia en un
PC portàtil, desde com determinar quin és el controlador adeqüat per a la targeta, com configurar la PCMCIA, etc...
fins a la configuració IP.
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