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Introducció
L’Institut Nicolau Copèrnic és un centre públic, situat a la ciutat de Terrassa que
imparteix ensenyaments d’ESO, Batxillerat i FP.
Actualment és centre de referència en informàtica ja que ofereix la família
sencera d’informàtica i totes les especialitats tant de Grau Mig com de Grau
Superior.
És l’únic centre a Terrassa que ofereix FP d‘informàtica i el seu abast és el
Vallès Occidental.
Som centre certificat LPI (Linux Professional Institute) des de ja fa cinc anys.
Té el quadre de professors d’informàtica més ampli de tot Catalunya. Col·labora
amb l’edició de materials de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) pels seus
alumnes que estudien en la modalitat a distància.
El Nicolau Copèrnic ofereix horaris des de les 8 del matí fins les 10 del vespre
de dilluns a divendres i també ofereix els estudis en la modalitat semipresencial
per a aquelles persones per raó de treball no poden assistir als horaris
habituals.
Dues vegades hem gaudit de la festa Ubuntu al nostre centre, al maig de 2009 i
de 2012, amb un èxit d’assistència i participació. Aquesta experiència
acumulada ens permet oferir la nostra candidatura amb un grau d’èxit i un
ressò garantit.
Als annexos trobareu un recull de les passades edicions al nostre centre, tant
documental com gràfica. Feu-li una ullada i podreu avaluar la feina feta i el
resultat de tot plegat.

QUÈ ÉS EL QUE OFERIM?
El nostre centre organitza cada any les Jornades Tècniques d’FP on
col·laboren centres de Terrassa, Sabadell, Rubí i empreses de diferents sectors
afins a la informàtica.
En aquestes jornades cerquem trobades entre els nostres alumnes,
professionals de la informàtica, i les empreses on probablement acabaran o bé
treballant en elles o bé adquirint productes que venen. L’intercanvi de
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coneixement de manera altruista per les empreses amb els alumnes és molt
enriquidor per ambdues parts.
En aquest context és on volem encabir la festa Ubuntu com un element de
valor i en un moment on les trobades d’empreses i alumnes són més profitoses
i de màxima difusió.

UBICACIÓ
La ubicació de l’institut al no ser al bell mig de la ciutat permet un accés
còmode i un espai per l’aparcament de vehicles amb capacitat per a més de
100 cotxes, de manera totalment gratuïta.
Terrassa és una ciutat ben comunicada tant per ferrocarril Renfe, com per
FFCC (els catalans) i per autopista. És fàcil arribar i sortir de la ciutat sense
dificultats.

INSTAL·LACIONS
El nostre centre té capacitat per encabir fins a 650 persones/alumnes i per tant
pot allotjar perfectament l’esdeveniment sense problemes.
Disposa de dues plantes i 22 aules perfectament equipades amb:









Xarxa física cablejada (més de 450 punts de connexió)
Internet amb fibra òptica
20 Aules amb canó projector, so i pissarra interactiva
Patis exteriors (aproximadament 8.000 m2)
Servei de bar
Màquines automàtiques de begudes
Gimnàs

Permeten simultaniejar moltes conferències, tallers, etc. sense problemes
d’espai.
Un vestíbul central que permet encabir a 100 persones per sessions més
multitudinàries.
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ACTIVITATS
Les activitats que tenim pensades es faran en 5 dies (de dimarts a dissabte) i
aniran lligades amb unes jornades tècniques d'FP, on la festa final serà, si
s'escau, la festa Ubuntu el dissabte.
Les jornades tècniques es celebren per als alumnes del centre. Podem obrir el
centre el dissabte al llarg de tot el dia per celebrar la festa Ubuntu. A partir
d’aquest moment podem oferir un seguit de conferències i/o tallers a càrrec de
professors del nostre centre, d’altres centres, d’empreses col·laboradores i,
evidentment del vostre propi col·lectiu de professionals

MATERIAL i MERCANDATGE
El material que oferim és:




Acreditació personalitzada per a tots els participants.




Catàlegs a l’interior dels patrocinadors, bolígraf, etc.



Obsequi per a tots els ponents i organitzadors de l’esdeveniment.

Algun detall serigrafiat amb els logos del Nicolau Copèrnic i Ubuntu per les
primeres inscripcions (en les darreres festes celebrades es va regalar una
samarreta i una bossa d'esquena).
Sorteig de regals que portaran els diferents patrocinadors de l’esdeveniment
i que nosaltres cercarem, entre tots els inscrits. Altres anys hem pogut
sortejar (enguany dependrà dels patrocinadors que es puguin trobar):
o Ratolins.
o Fundes per tablets.
o Maletins per a portàtils.
o Tablet ASUS amb Android.
o Impressora de raig de tinta.
o Etc.
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ALTRES
Publicitat i promoció: informació de l'activitat als centres de secundària de
Terrassa i entorn, així com promoció mitjançant l'Ajuntament. També anuncis a
la premsa local i a d’altes mitjans de comunicació digitals amb els que tenim
molt bona relació.
Estem oberts a qualsevol suggeriment que tingueu
activitats, idees, etc. com per modificar les existents.

tant per afegir noves

Entenem que som un centre que pot oferir molts valor afegits a la trobada i una
capacitat de gestió i organització ja provada en edicions anteriors.

Javier Laganga Esteban
Director
Institut Nicolau Copèrnic
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Annex 1. Algunes imatges de
l’esdeveniment al 2009

Panoràmica del gimnàs

Panoràmica aula destinada a jocs

Diverses imatges del sorteig de regals dels patrocinadors
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Lliurament dels obsequis del sorteig per part dels nostre alcalde Pere Navarro

Vista d’alguna de les xerrades, tallers, seminaris, etc.
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Vista del vestíbul
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Annex 2. Ressenya publicada a
premsa al 2009

El pasado 9 de mayo se celebró en el IES
Nicolau Copèrnic la tradicional Ubuntu
Party. Este acontecimiento se realiza dos
veces al año en todo el mundo coincidiendo
con la primavera y el otoño. Cada país la
organiza de manera que la presentación es
simultánea en todos ellos. Esta vez el IES
Nicolau Copèrnic se hizo cargo de la
organización de la misma para Catalunya.
Ubuntu es un sistema operativo de la
familia Linux, libre y gratuito, que se puede
conseguir sin coste alguno a través de
Internet o bien asistiendo a las fiestas de
presentación de la última versión, en donde
los asistentes
pueden solicitar la
instalación del mismo en la propia máquina
bajo la supervisión de los organizadores
que garantizan el éxito de la misma.
La inauguración del acto corrió a cargo de
Isabel Quintana, concejal de Sistemas de la
Información del Ayuntamiento de Terrassa
así como de Joaquim Núñez, subdirector
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de formación y Innovación del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya y
del director del centro Javier Laganga.
Nuestro alcalde, Pere Navarro tuvo a bien
obsequiar a los organizadores del evento
con su presencia la mañana del sábado,
uniéndose a la fiesta, charlando con varios
de los participantes y visitantes de forma
distendida y pudiendo así realizar la
entrega de premios del sorteo que se
realizó hacia el mediodía de los obsequios
cedidos por los diferentes patrocinadores,
entre los que se encontraba una mini moto
tipo pockedBike.
La asistencia de visitantes a la celebración
fue multitudinaria y sobrepasó todas las
expectativas de los organizadores hasta el
extremo que se tuvieron que repetir varias
de las conferencias, en diferentes horarios,
para poder así dar respuesta a la masiva
demanda de algunas de ellas dado el aforo
limitado de las aulas donde se celebraron.
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Tríptic de l’esdeveniment al 2009
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Annex 4. Algunes imatges de
l’esdeveniment al 2012

Panoràmica del vestíbul durant el sorteig

Imatge d'una de les xerrada
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Lliurament de la tablet del sorteig

Personalitats de l'Ajuntament i del Centre a l'acte
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Tríptic de l’esdeveniment al 2012
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