
Jornada tècnica de la Linkat 2
Setembre de 2008

1. Objectius de la Jornada.

Conèixer Linkat com a eina per a l'ús docent.
Conèixer les possibilitats de l'entorn GNOME.
Conèixer el programari inclòs a la Linkat 2
Configurar correctament xarxa i perifèrics de la Linkat.
Conèixer la instal·lació de Linkat 2. (Modalitat autònoma)

2. Materials.
Opcionalment

3. Temporització.

Jornada Tècnica de la Linkat 2 ( 6 hores )

Matí: 9:30 – 14:00

0. Guia Jornada: 9:30 - 10:00
1. Preparem la instal·lació: 10:00 - 10:30

Descans: 10:30 - 11:00

2. Instal·lem la Linkat 2: 11:00 - 12:30
3a. Escriptori ( 1a Part) : 12:30 - 14:00

Tarda: 15:30 - 17:30

3b. Escriptori ( 2n Part ): 15:30 - 17:15

4. Precs, preguntes, enquesta.. 17:15 - 17:30
4. Feines a fer abans de la Jornada.

Preparar DVD si no es disposa de la Caixa de la Linkat
Omplir full de dades
Backup de dades de la Linkat 1

5. Guia Jornada:
Indicacions sobre objectius, materials i temporització de la jornada.
Novetats de la linkat 2 sobre la linkat 1



6. Preparem la instal·lació:

Migració de la linkat 2 v linkat 1 (Backup de dades)
Preparem l'entorn de treball ( Full de dades, exploració i requeriments de maquinari)
Tipus de fitxers i particions del disc dur.
Concepte d'instal·lació dual
Instal·lació amb InsLux o amb arrancada del DVD.

7. Instal·lem la Linkat 2:
Inici de la instal·lació base de la Linkat 2
Configuració de la instal·lació de la Linkat 2
Procés inicial de la instal·lació.
Configuració final de la Linkat 2

8. Escriptori GNOME ( 1r Part ):
L'escriptori de la Linkat: Quadres, menú principal i contextual.
Carpetes i navegació de fitxers amb Nautilus.
Camí de directoris del sistema i permisos de fitxers i carpetes.
Gestió i cerca de fitxers i carpetes.
Creació de quadres nous i noves icones a l'escriptori.
Configuració de l'escriptori amb el Centre de Control:
Estalvi de pantalla, fons de l'escriptori i tema.
Ratolí, resolució de pantalla i teclat.
Accessibilitat de la Linkat:
Tecnologia assistiva de lector de pantalla, ampliador i teclat amb pantalla.
Novetats de la Linkat 2
Efectes d'escriptori (Xgl)
Editor de menús (Alacarte)

9. Escriptori GNOME ( 2n Part ):
Instal·lació i gestió de programari amb la linkat
Utilitzant el ZENworks Management daemon : wink
Utilitzant programari localitzat a internet: GoogleEarth i CmapTools
Comprimir i descomprimir fitxers amb FileRoller
Configuració de dispositius:
Resolució de la pantalla: Targeta gràfica
Configuració xarxa i routers wifi
Configuració d'una impressora. (Amb xarxa, amb local o via compartida amb samba)
Muntatge i desmuntatge de dispositius USB ( llapis, càmera o webcam)
Reproducció de cd de música amb Helix Banshee .
Reproducció de DVD de vídeo amb VLC



Gravació de cd i dvd amb K3b i gravació d'imatges ISO.
10 Precs, preguntes i enquesta...

Precs i preguntes
Propostes de millora.

Barcelona, 30 de Juny de 2008


