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El proper dilluns dia 22 de Juny s'obriran les inscripcions per les VIII Jornades de Programari
Lliure a Barcelona. Són de l'1 al 4 de Juliol a Plaça Universitat de Barcelona, molt aprop de Plaça
Catalunya.

A la seva pàgina Web(1) ja hi ha disponible un programa provisional(2).

Al cos de la notícia hi ha el comunitat ampliat amb temes i altra informació d'interès.

VIII Jornades de Programari Lliure

Ja les tenim aquí!
De l'1 al 4 de Juliol a l'edifici històric de la UB (Plaça
Universitat, Barcelona)

Com ja és habitual hi podreu trobar 5 tipus de sessions repartides al
llarg dels 4 dies

* Comunicacions llargues (30 minuts). Experiències validades pel
comitè assessor que seran explicades en profunditat pels seus autors.
* Conferències i taules rodones (30-60 minuts): Persones i idees
interessants, per estar al dia en profunditat.
* Comunicacions curtes: Sessions àgils de 15 minuts per conèixer de
tot una mica.
* Tutorials: (100 minuts) Classes participatives guiades per experts
d'alguna àrea relacionada amb el programari lliure
* Tallers (120 minuts): Sessions pràctiques amb ordinador per
introduir eines, metodologies...

I recordeu que tot i que són gratuïtes cal inscripció previa!
http://www.jornadespl.org/join_form

El programa en detall el podeu trobar en pdf, però a continuació teniu un resum:
http://www.jornadespl.org/biblioteca/viii-jornades/papereria/programa-a4.pdf

* Dues comunicacions : Impacte del programari lliure (GNU/Linux) a
Catalunya: Quants fan què?, strManager: replicador de paquets d???alta
capacitat.

* Onze conferències : Science Commons, Gestió de portals en
l'administració local, Business Process Management, Cenatic, GenCat,
Sage (gràfics 2D i 3D), Comunidades Empresariales de Desarrollo de
Software Libre, Centro de competencia sobre software libre, GeoGebra -
Dynamic Mathematics & Open Source, Selecció i configuració de
programari lliure per a xarxes de servidors, Presentació de BulmaGes
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* Una taula rodona: Més enllà del Programari lliure

* Setze comunicacions curtes: Veu IP, Asterisk, gràfics i
estadístiques amb R, Mistelix: una aplicació d???autoria de DVD i
presentació de diapositives, La Comunitat Genweb, I-globalgest, un
ERP, OpenFOAM: dinàmica de fluids computacional, Model predictiu
d???actualitzacions software, El programari lliure en escoles de
Barcelona, Narro: Traduccions col·laboratives via web, El projecte
Sméagol de la Càtedra de Programari Lliure de la UPC, Zimbra
Collaboration Suite: Einaper la comunicació i col.laboració de nova
generació, Gestor de Continguts Web: Joomla, Programari lliure i
educació pel desenvolupament sostenible, El Corrector: un projecte
obert, Lin.cat: Una xarxa d???empreses de serveis professionals a la
linkat

* 3 tallers: Sage (gràfics 2D i 3D), Treball multimèdia amb Catix,
L???Inkscape - Un editor lliure de gràfics vectorials.
**Recordeu que els tallers requereixen una inscripció específica per
que es fan en laboratoris amb limitació dels llocs de treball.
Inscriviu-vos primer a les JPL i, a partir del dilluns 22 de juny a
primera hora, als tallers en
aquesta URL:**

http://www.jornadespl.org/inscripcions

* 4 tutorials: ERP I-Globalgest, Introducció a Octave i Scilab,
Introducció a Ruby on Rails (RoR), Què és OpenERP/OpenObject?

* Trobades i jornades específiques de diverses comunitats: Trobada de
la comunitat d???ubuntaires en llengua catalana, guifi.net

* Xerrades llampec: Vols explicar la teva experiència? La teva idea?
Et donem 5 minuts per fer-ho. Vine directament el dissabte 4 a la sala
B6 i ens ho expliques.

Organitza:
* Càtedra de Programari Lliure de la UPC
* Facultat de Matemàtiques ??? Universitat de Barcelona
Amb el suport de:
* Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa ??? UPC
* Institut de Ciències de l'Educació ??? UPC
* Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona ??? UPC

Patrocinat per:
* Universitat de Barcelona
* Institut de Matemàtica ??? UB
* Cenatic
* Bull, Architect of an Open World
* Plenty Solutions
* T-Systems
* UPCNet
* Secretaria de Telecomunicació i Societat de la Informació
* Fundació I2Cat
* Caliu
* Zikzakmedia solucions web i ERP

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.jornadespl.org1. 
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http://www.jornadespl.org/biblioteca/viii-jornades/papereria/programa-a4.pdf2. 

E-mail del autor: carles _ARROBA_ pinux.info
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2499
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