Catàleg formació de Communia

Knowledge is a weapon

Oferim accions formatives flexibles construïdes a partir de
mòduls segons necessitat. Ens adaptem a les necessitats del teu
grup, entitat o empresa i oferim cursos i tallers relacionats amb
tots els àmbits del programari lliure.
Posa't en contacte amb nosaltres i dissenyarem un programa
formatiu adequat a les teves necessitats, així com els entorns
virtuals necessaris per al seu desplegament.
Versió 0.13 – info@communia.org

Júnior Lab
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Les noves tecnologies tenen un paper cada vegada més central en la nostra vida
quotidiana. És en els moments d'oci i lleure on podem convertir aquest fet en una bona
oportunitat per oferir un aprenentatge basat en valors com: el treball en equip, la
cooperació, la coresponsabilitat, i la participació activa en comunitats de treball.
Les propostes d'oci a través de tecnologies obertes permeten participar en processos
d'aprenentatge on la cooperació i l'accés al coneixement tecnològic essencial en són
els principals elements. Construir propostes d'oci i lleure amb tecnologies obertes és
una excel·lent forma de reforçar l'aprenentatge i les capacitats dels joves d'espavilar-se
en entorns tecnològics que reforcen la seva autonomia i esperit crític. És una bona
oportunitat per oferir elements de reflexió crítica sobre el paper de les tecnologies en
les seves vides i la seva relació amb aquestes.
Per a més informació podeu consultar el «Catàleg de formació : annex Júnior Lab»
disponible a la nostre pàgina web www.communia.org.

La nostra proposta metodològica i continguts
Partim de l'us de tecnologies i llenguatges de
programació oberts que es fonamenten en comunitats
on l'aprenentatge i la funció educativa tenen especial
importància. Eines especialment dissenyades per als
més joves per a la realització de projectes tecnològics
que poden ser desenvolupats en equip, provats i
millorats mitjançant el joc i la interacció amb l'entorn.
Eines:
Programació amb Scratch, electrònica amb Arduino,
informàtica amb Raspbery PI, impressió 3D amb
RepRap, robots imprimibles (PrintBots) o UAV Flexbot
(drone), entre d'altres.
Formats:
Les nostres activitats estan adaptades per grups d'edat
a partir de 3r de primària, fins a secundària (batxillerat i
cicles). Poden ser en els següents formats:
• Taller d'introducció d'una o dues sessions.
• Tallers setmanals, treballant per projectes
(extraescolar).
• Taller
Intensiu-vacacional
(casals d'estiu,
Nadal...)

Sènior Lab
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Sènior Lab vol ser un programa formatiu complet adreçat als sèniors de la societat de
la informació, adaptant continguts i metodologies a aquest tipus d'usuaris.
És també un projecte ciutadà que utilitza les TIC per difondre les idees i coneixements
de la gent gran en el marc de la societat del coneixement.
Memòria, històries ciutadanes, motivació, temps, innovació. Sènior Lab vol incorporar
tots els coneixements i valors de la gent gran als dispositius tecnològics actuals i
generar un espai d'aprenentatge i innovació. És també un laboratori on pensar formes
per millorar la qualitat de vida (comunicació i relacions personals, viatges, intercanvi de
sabers, atenció personal, assistència).
També pretén superar el concepte d'alfabetització digital a partir de l'impuls de
comunitats virtuals sènior tutoritzades i impulsades per formadors, que esdevinguin
LivingLabs centrats als usuaris i les seves necessitats reals. Pretén crear xarxa i
comunitat virtual a partir d'eines telemàtiques ben senzilles.
Finalment, és també una excusa per aprendre informàtica i multimèdia al seu ritme i
sense presses.

La nostra proposta metodològica i continguts
Proposem un seguit de mòduls formatius per adaptar
els continguts a les necessitats concretes dels grups a
partir dels coneixements previs.
Tots els continguts de Sènior Lab estaran disponibles
a una aula virtual pròpia. Aquesta eina, desenvolupada
expressament per a la ocasió, actuarà també com a
web 2.0 del projecte on els usuaris aniran
desenvolupant els continguts i la comunitat virtual.
Serà per tant la finestra pública del projecte, i
l'objectiu final.
Mòduls:
M1: Experimentar
M2: Experimentar
M3: Experimentar
M4: Experimentar

amb l'ordinador.
la navegació a Internet.
les xarxes socials.
la web 2.0.

Escola de ràdio
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Els escenaris de compartiment de continguts a Internet i els nous paradigmes per a la
difusió d'àudios a la xarxa (xarxes socials, podcasts, blocs, eines de mash-up, entre
altres) modifiquen el moviment de continguts multimèdia. Els tallers de l'escola de ràdio
estan adreçats a minories, joventut i espais d'oci del tercer sector. Intenten pal·liar
l'impacte que pot tenir el fet de conèixer les eines o no, ja que internet és un mitjà
que crea noves formes de comunicar-se i compartir .
Communia.org ha participat a l'escola de ràdio de Post Scriptum Ràdio des de 2005
que ha dut a terme varies experiències de formació amb escoles de primària, esplais,
agrupacions escoltes, associacions, institucions municipals de formació i joventut. La
iniciativa pretén incidir en l'aprenentatge i la formació per a l'aprofitament d'eines
virtuals que faciliten la gestió, classificació i emmagatzematge de continguts multimèdia
a la xarxa, per a la seva posterior consulta. El projecte compte amb la col·laboració
dels mitjans tècnics de Post Scriptum Radio (estudi de gravació, unitat mòbil i material
divers per a la producció de continguts multimèdia).

La nostra proposta metodològica
• Apoderar els joves participants en l'ús i maneig del
programari bàsic per poder generar continguts.
• Apoderar el grup de joves en el coneixement de
l'alternativa a la pirateria de programari .
• Oferir tècniques d'estructuració del missatge
adreçat a la ciutadania, de manera que es cuidi
l'ortografia i la forma d'expressar una opinió.
• Garantir la pluralitat de les fonts d'informació i de
les veus representades, protagonistes del sistema
informatiu .
• Difondre continguts per a la xarxa d'una manera
eficaç i autònoma .
• Entendre Internet com espai d'aportació i no només
de referència.
• Comprendre els perills de privacitat .
• Treballar el concepte "impacte periodístic", la
consolidació de discurs i opinió autònoma, així
com les possibilitats d'Internet com espai d'acció
per a la millora social .

Radical Comunity Manager
Aquest curs vol oferir un Kit o paquet bàsic de totes aquelles eines indispensables per
triomfar a Internet. Bàsicament passa per entendre Internet com una oportunitat per
generar comunitats virtuals i aprofitar la capacitat de treballar de manera distribuïda
utilitzant les eines adequades. Com qualsevol comunitat, les que neixen a Internet
també necessiten ser gestionades, però cal pensar amb quines eines i acords es fan si
volem obtenir resultats satisfactoris, productius i sostenibles en el temps.
De l'ètica hacker fins a les últimes tendències a les principals xarxes socials del
moment, la figura del comunity manager resulta ser un rol indispensable per fer
d'Internet una oportunitat d'organització i producció comunitària.
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La nostra proposta metodològica i continguts
Kit bàsic:
• Transparència i ètica hacker: la Netiqueta a la
gestió de llistes de correu i de fòrums.
• Wikis i EtherPad: La importància de documentar i
generar bitàcores de la col·laboració.
• Mumble: Reunions i debats des del sofà de casa.
• Blogosfera i la importància de tenir un espai on
centralitzar
continguts
acabats.
(Drupal,
DrupalGardens, WordPress)
Kit avançat:
• Streaming:
retransmissió
en
directe
d'esdeveniments.
• IRC: el xat, el de tota la vida
• Campanyes: com utilitzar plataformes per a
campanyes i mobilització ciutadana evitant caure
en el "cliktivisme".
• Crowdfunding: finançament col·lectiu i distribuït de
projectes a través de la xarxa.

El Bon Viure, Cap a la ciutat P2P
De l'eMule fins a les impressores 3D de l'actualitat, hem assistit al desplegament d'una
nova manera de pensar, produir, i distribuir que té molt a veure en com Internet ha
canviat el món i ha obert noves possibilitats mai imaginades.
La P2P ha fet possible l'existència de projectes com GNU/Linux, i també ha sigut
capaç d'estendre aquesta manera de fer i pensar a altres àmbits de les nostres vides: la
producció d'objectes, de tecnologia, de coneixement, de formació, d'energia,
d'aliments etc.
El model P2P és fonamenta en el lliure accés en igualtat de condicions a un conjunt de
coneixement de gestió comunal. Internet ha fet possible que es generalitzi i que
aquestes pràctiques siguin possibles, copiables i replicables a tot arreu.
Totes les pràctiques P2P tenen en comú la capacitat de recuperar les escales de
proximitat com a òptimes per a la generació i distribució de riquesa, renda, i
coneixement.
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La nostra proposta metodològica i continguts
Aquest curs oferim una introducció als principals
conceptes i marcs teòrics al voltant de la producció
P2P, també, un repositori de recursos i enllaços per
estar connectat a les novetats d'aquest nou paradigma
en constant evolució.
• Introducció als tipus de xarxes: de les postes al
software lliure.
• Conceptes bàsics de la P2P: el 3er mode de
producció, propietat i govern.
• La Societat P2P: el cicle de producció basat en el
procomú i els seus agents i rols.
• Possibilitats del P2P: economies d'abast en el
paradigma de l'abundància.
• De la impressió 3D a la producció de cultura.

Streaming, en directe i a la xarxa
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Aixecar un streaming a Internet de forma assequible per a tothom, sense massa costos,
ni la necessitat de grans infraestructures, és possible.

La nostra proposta metodològica i continguts

Amb l'streaming podem connectar el carrer o qualsevol espai físic amb la xarxa i
interactuar al moment amb la nostra comunitat.

Oferim un taller amb solucions concretes per aixecar
un streaming amb els mitjans, equips i espais
disponibles.
Conceptes bàsics per aixecar un streaming:
• xarxes, còdecs, servidors i clients.
• streaming a la teva web: mètodes i receptes.
• streaming a on vulguis i en 5 minuts.

Ubuntu, de 0 a 100 en 4 sessions
Els mòduls de formació [3+1] són una manera fàcil i ràpida d'introduir-te al món de les
noves tecnologies del coneixement a través del software lliure i les eines i potències
que aquest ens ofereix.
[3+1]: una sessió d'instal·lació d'Ubuntu i tres d'ampliació: Iniciació a GNU/Linux i
introducció als principals programes (edició fots, vídeos, àudio), fins l'streaming d'àudio
i vídeo, eines web, comunitats virtuals, passant per una introducció al hacking i al
trasteig pirata.

Catàleg formació Communia.org | software lliure

La nostra proposta metodològica i continguts
Sessió 0: Install party
Instal·lació conjunta i tutoritzada d'una distribució
d'Ubuntu en la qual aprofitem per fer una introducció
al model del programari lliure i les seves oportunitats.
Sessió 1: Iniciació a l'escriptori de Ubuntu
Un passeig per les principals funcionalitats de l'
escriptori de l'Ubuntu.
Sessió 2: Aplicacions programes i manteniment
Gestió d'aplicacions, instal·lació de software des de la
lògica del programari lliure.
Sessió 3: Configuració del sistema
Gestió avançada i principals característiques del
sistemes GNU/Linux.
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Guia per usuaris de programari lliure
Moltes administracions han adoptat el programari lliure com a recurs per als
equipaments públics que gestionen. Biblioteques, centres cívics, escoles públiques.

La nostra proposta metodològica i continguts

Aquest curs vol oferir a tots els usuaris de programari lliure, i en especial als
treballadors de l'administració, els recursos bàsics per dominar el programari lliure amb
seguretat i competència. Una guia bàsica per no perdre's, i fer, del canvi de paradigma,
una bona oportunitat per a la competència tecnològica i l'eficiència dels recursos
públics destinats a la societat de la informació.

• Introducció al model del programari lliure i la seva
importància com a eix de les polítiques públiques
de I+D.
• Les llicències lliures: models, gestió, regularització
• Els sistemes GNU/Linux, principis de funcionament.
• Les distribucions d'Ubuntu enfocades per a un
usuari.
• Entorns d'escriptori i principals programes per a
l'usuari. Com gestionar aplicacions.

Aquest curs ha sigut dissenyat originalment per als usuaris dels terminals "Punt Xarxa" de
la ciutat de Terrassa, també inclou informació i recursos generals sobre el model del
Programari lliure i la seva funció a la administració pública.

Drupal WebMaster
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Drupal és un conjunt de programari per gestionar continguts via web, que pertany a
una comunitat oberta (sota llicencia GPL). Existeixen molts gestors de continguts web,
però la majoria estan orientats a tipus de continguts específics com blocs, tendes
virtuals, wikis... etc. Drupal, tot i ser molt flexible i adaptable a diferents tipus de
contingut, destaca per ser un CMS idoni per gestionar comunitats d'usuaris.
El sistema Drupal està pensat perquè sigui flexible i escalable en la seva estructura. El
codi de Drupal s'estructura en mòduls que afegeixen funcionalitats como si d'una
construcció de "Lego” es tractés.
És tracta d'una poderosa eina per implementar arquitectures de la informació a Internet:
des de simples webs, fins a sistemes complexos. Molts projectes punters de l'actualitat
utilitzen el software lliure Drupal. Alguns casos d'èxit són: els portals de la Casa Blanca,
la NASA, el sistema d'Open Data del govern britànic o el sistema de web de la cadena
SkyNews.

La nostra proposta metodològica i continguts
• Principals conceptes per "Drupalitzar" el teu
projecte: Entitats i relacions.
• Primers passos: tipus de continguts, visualització,
blocs, regions, temes, menús.
• Els Mòduls de Drupal: els principals mòduls de
Drupal que tot webmaster ha de conèixer.
• Consultes complexes i a mida amb Views.
• Taller aplicat per al teu projecte amb Drupal.

Construeix la teva impressora 3D
La impressora 3D és un altre fruit del treball en xarxa, tenint com a base espais
d’intercanvi comunitaris Aquest treball fet per comunitats que treballen connectades, de
manera similar a com es fa en els projectes de software lliure, ha significat el que ja
s’està anomenant com la 3era revolució industrial.
Si fins el moment, parlàvem de projectes de programari i aplicacions que necessitaven
maquinària com pot ser un PC o un smartphone, ara el que permet la impressió digital
en 3D és que es pugui tractar de la mateixa manera un tros de codi, que un tros
d’objecte físic. Ens apropem a la producció directa segons les necessitats, eliminant
intermediaris. Tot i ser un avenç productiu encara jove, està ple de possibilitats: des de
la vessant artística fins l'auto fabricació de pròtesis. La qüestió és pensar en l’ús per
produir valor social amb aquests aparells.
El fet que la mateixa impressora estigui llicenciada en GPL, significa que la iniciativa
aposta per una innovació accelerada, així ho demostra que en pocs anys (des del
2007) ja es gaudeixi de centenars de models diferents i per diferents funcions
(fusta,metall, làser, plàstics...), anàlogament a com va passar amb l’adopció de llicències
lliures per projectes de software lliure.
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La nostra proposta metodològica i continguts
Aquest curs està pensat per muntar i connectar
l'usuari/a a les principals comunitats d'impressió 3D
amb maquinari lliure. El resultat final d'aquest és una
impressora a punt per imprimir i tots els recursos
necessaris per fer-la funcionar.
Continguts:
• Introducció a la impressió 3d amb programari lliure.
• Muntatge d'estructura.
• Muntatge de l'electrònica.
• Instal·lació i configuració del firmware i programari.
• Acabats, calibratge i primeres impressions.

