curs

guifi.net
1, 2, 3 de juliol de 2010
Seu de la Ciutat-Llotja del Cànem
Campus Riu Sec Universitat Jaume I
Vistabella del Maestrat

llocs

Seu de la Ciutat-Llotja del Cànem
(C/Cavallers, 1, Castelló de la Plana)
Campus Riu Sec Universitat Jaume I
(Avda. Sos Baynat s/n)
Vistabella del Maestrat
dates

1, 2, 3 de juliol de 2010
places

30 alumnes
horari

De 10 a 14.30h i de 16 a 19h
crèdits

El curs es podrà convalidar por 0,5 crèdits ESCTS
de lliure elecció/optatius (graus) als estudis de la UJI.
descripció

Guifi.net és una xarxa de telecomunicacions lliure,
oberta i neutral, majoritàriament sense fils,
amb més de 13.000 nodes.
Els nodes de la xarxa són de particulars, empreses
i administracions que lliurement es connecten
a aquesta per tal de poder accedir a una autèntica
xarxa oberta de telecomunicacions i fer-la arribar allà
on els calgui la infraestructura i els continguts que
d’altra manera no serien accessibles.
En aquest curs s’abordaran les xarxes lliures i les
seues possibilitats actuals i futures, centrant-se
en el model de Guifi.net.
El curs compta amb un taller pràctic d’instal·lació
de nodes a Vistabella del Maestrat.

programa

Dijous 1 de juliol 2010
Seu de la Ciutat- Llotja del Cànem
10 h Recepció i lliurament del material.
Inauguració Seu de la Ciutat- Llotja del Cànem
10.10 h Funcionament de Xarxes Ad Hoc. Roc
Messeguer, Universitat Politècnica de Catalunya.
11 a 11:30 h Pausa
11:30 a 12:30 h Accés a un punt neutre d’Internet.
Migració a IPv6, Sebastian Galeano, Fundación guifi.net
12:30 a 13:30 h Situació actual i futur de guifi.net
en Castelló i Comunitat Valenciana.
Pablo Boronat, Universitat Jaume I
13:30 a 14:30 h Taula rodona: Possibilitats d’expansió.
Aspectes tècnics i socials, moderada per Miguel Pérez,
Universitat Jaume I
Campus Riu Sec UJI
16 a 17:30 h Materials, combinacions i preus
per a diferents tipus de nodes.
David Rubert, Universitat Jaume I
17:30 a 19 h Freifunk i xarxes mesh (taller).
Axel Neumann, Freifunk Berlín.
Divendres, 2 de juliol 2010
Seu de la Ciutat- Llotja del Cànem
10:30 a 11:30 h Guifi.net: projectes i futur.
Ramon Roca, Fundació guifi.net
11:30 a 12 h Pausa
12 a 13 h Aspectes legals. Lluís Dalmau,
Fundació guifi.net
13 a 14:15 h Taula rodona: les xarxes lliures
en un món de mercat, moderada per Pablo Boronat,
Universitat Jaume I
Campus Riu Sec UJI
16 a 19 h Taller per a instal·ladors guifi.net.
Ramon Roca, Fundació guifi.net
Dissabte, 3 de juliol 2010
Vistabella del Maestrat
10 a 14 h Muntatge pràctic de dos nodes en Vistabella
del Maestrat per a connectar la Casa del Bovalar i la UJI
amb guifi.net
14 h Clausura i dinar a Vistabella

preu

18 euros per al públic en general.
50% de descompte per a estudiants de l’UJI i socis
i sòcies de SAUJI.
matriculació

Totes aquelles persones interessades han de
realitzar la inscripció a través de la pàgina web:
http://inscripcio.uji.es i presentar el justificant
de pagament per fax al número 964 728832 o per
correu electrònic a campusobert@uji.es
certificats

Se certificarà l’assistència al curs a les persones
que hagen assistit almenys al 80% de les hores de
classe i que hagen signat el control corresponent.
més informació

Tel. 964 729189 / 964 387980
campusobert@uji.es
www.campusobert.uji.es
www.llotja.uji.es
universitat jaume i

Avinguda de Vicent Sos Baynat s/n
12071. Castelló de la Plana
campusobert@uji,es

Organitza:		

Ajuntament de Vistavella

Col·labora:

