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Avui, 23 de febrer de 2005 comença la tanda de jornades divulgatives que
BULMA fa cada any a diversos centres d'ensenyament secundari.

Avui toca a l'I.E.S. Politècnic, un dels ja habituals de les jornades, però
enguany en tenim un de nou: l'I.E.S. Na Camel·la de Manacor, on es faran
el proper 4 de Març (divendres) coincidint amb la Kedada Bulmera
mensual, que es farà també a Manacor.

Actualització 1: Ja tenim les fotos de les jornades i algunes de les
diapositives dels conferenciants.

Actualització 2: Ja podeu descarregar les diapositives de totes les
presentacions (les que no hi son és perque eren demostracions pràctiques i
no n'hi havia).

(1)

Les xerrades d'avui comencen a les 15:30 al T03 de l'I.E.S. Politècnic (primera planta). I son
per tots els alumnes del centre que vulguin assistir-hi a més dels bulmers que hi volgueu
venir.

Les de Manacor, seran obertes al públic en general per fer-les extensives a alumnes d'altres
centres propers i a qualsevol altra persona interessada de la zona.

Com que no és habitual que es facin conferències tan lluny de Palma hem volgut aprofitar
l'ocasió per treure'n el màxim rendiment i s'ha fet coincidir amb la Kedada Bulmera de
Març del 2004

que es farà a Manacor després de les jornades. S'espera molta assistència així que,
excepcionalment, es pregarà confirmació d'assistència per poder reservar taula. Però d'això ja
donarem més detalls pròximament... (així que estau atents)
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De moment, aquí teniu els horaris del que es farà avui al Politècnic. Com sempre després
penjarem fotografies i les presentacions dels conferenciants.
Hora: Títol Ponent

15:30/15:40 Presentació

David
Martín,
President
de Bulma

15:40/16:10 Objectíus de
Bulma(2)

Joan
Miquel
Torres

16:20/16:50 Aules amb
Linux(3)

Lumen i
Antoni
Mas

17:05/17:35

Com conviure
amigablement
amb el nostre
portatil(4)

Pau
Rul·lan

17:45/18:15
Programació
en C++ i
Kdevelop

Tomeu
Borras

18:25/18:55 Eïnes de
CAD(5)

Tomeu
Capó

19:05/19:35

Programació
amb GNUStep
Anul·lada per
falta de temps.
Però la podrem
disfrutar a les
Jornades de
Manacor :-)

Tomeu
Capó

19:45/20:05 Proposta de
Centre

Joan
Miquel
Torres

20:05:00 Taula rodona / Precs i
preguntes

Actualització 1: Ja tenim les fotos(1) de les jornades i a la taula anterior hem enllaçat algunes de les diapositives dels
conferenciants. Ja avisarem en tenir-les totes.

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/~tony/jor_politec_2005/1. 
http://bulma.net/~joanmi/presentacions/PresentacioBulma.sxi2. 
http://mnm.uib.es/~lumen/jornades/presentacioAulesGNULinux.sxi3. 
http://bulma.net/~paurullan/ponencia/portatils/4. 
http://bulma.net/~joanmi/jornades/2005/geda_tools_tcapo.sxi5. 

E-mail del autor: joanmi _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2149
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