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1. Presentació
Des de fa més de 8 anys, l’associació GPL Tarragona 1 manté el compromís de
promocionar les tecnologies de la informació i el programari lliure a la província de
Tarragona. Dintre d'aquest marc de treball, el dimecres 28 de setembre de 2011
tindran lloc les III Jornades GPL Tarragona a la Sala de Graus del campus Sescelades
(ETSE – Universitat Rovira i Virgili).
Les jornades són completament gratuïtes i es troben destinades a professionals,
aficionats a les tecnologies, professors i estudiants en general.
Hora

Títol

16:15

Hacktivisme organitzat a internet: El nou hacking mediàtic?
Jordi Duch – Universitat Rovira i Virgili

17:00

Aprenentatge Obert: immersiu i gratuït
Joan Baz – Adaptiva Sistemas

17:45

Descans (30 minuts)

18:15

Android: una introducció pràctica
Tomàs González – TarracoDroid

19:00

Astronomia i programari lliure
Sergi Blanco Cuaresma2 – Institut de Ciències del Cosmos

19:30

Clausura

Les xerrades tindran una duració de 30 min. + 15 min. per preguntes/debat. No és
necessari fer reserva, és un esdeveniment obert i gratuït. Es pot assistir a aquelles
xerrades que més interessin lliurement. En cas de dubte, adreçar-se directament a la
junta de l'associació:

1
2

http://www.gpltarragona.org
http://www.marblestation.com
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2. Com arribar?

Sala de Graus
Campus Sescelades
Universitat Rovira i Virgili (ETSE)
Avinguda dels Països Catalans 26
43007 Tarragona
Més informació:
www.etse.urv.cat/index.php?section=general&subsection=arribar
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3. Ponències
3.1. Hacktivisme organitzat a Internet: El nou hacking mediàtic?
Jordi Duch – Universitat Rovira i Virgili

En aquesta xerrada es comentarà l'increment de l'activitat de la comunitat
hacktivista, explicant els seus orígens, objectius i eines. Finalment es presentaran
alguns dels atacs mediàtics que han tingut lloc els darrers mesos per grups com
Anonymous, des de l'operació Payback fins al robatori d'informació confidencial per
part de membres de Lulzsec.

3.2. Aprenentatge Obert: immersiu i gratuït
Joan Baz – Adaptiva Sistemas

Al costat de la formació oficial i al seu voltant estan emergint un seguit d'eines que
permeten desenvolupar habilitats: entorns socials multiusuari rics en contingut
compartit i amb capacitat per la transferència de coneixements. En aquesta ponència
es presentaran alguns casos concrets com la formació en disseny 2 i 3D en
multiversos, les xarxes educatives de Maine (USA) o les d'aprenentatge de llengües.

3.3. Android: una introducció pràctica
Tomàs González – TarracoDroid

Xerrada d'introducció al món Android a on es donaran a conèixer les seves principals
característiques i la situació dins del mercat vers altres sistemes operatius per
smartphones. Addicionalment, es portarà a terme un cas pràctic d'ús de Google Maps
dintre d'aplicacions desenvolupades per Android.

3.4. Astronomia i programari lliure
Sergi Blanco Cuaresma3 – Institut de Ciències del Cosmos

Recorregut divulgatiu per l'univers més proper a on es presentarà el rellevant rol de
les estrelles i la seva determinant contribució a l'existència de l'ésser humà. Per altra
banda, s'exposaran alguns dels mecanismes d'estudi del cosmos i la importància de
l'ús de programari lliure en el camp de l'astronomia.
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