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Web guifi.net 

Redes de área local y área extensa 

RouterOS (Mikrotik) 

AirOS (Ubiquiti). 

OpenWRT (GNU/Linux)

Detección de problemas. Monitorización 

Servidor de gráficas y proxy web

Aspectos legales 
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Miguel Pérez Francisco
Pablo Boronat Pérez.
David Rubert Viana

ORGANITZACIÓ

Centre d’Estudis de Postgrau i Formació
Continuada

DIRECCIÓ

Pablo Boronat Pérez

Miguel Pérez Francisco

COL·LABORA

Escola Superior de Tecnologia i Ciències
Experimentals

CURS DE FORMACIÓ
ESPECIFICA

Curs d'Introducció a guifi.net per a
instal·ladors.

Universitat Jaume I de Castelló

DATES REALITZACIÓ

Del 3  al 28 de juny de 2013

Centre d’Estudis de Postgrau i
Formació Continuada 



BUTLLETÍ DE PREINSCRIPCIÓ
Curs d'Introducció a guifi.net per a instal·ladors

(S12008)

Nom: ____________________________________

Cognoms: ________________________________

NIF: _____________________________________

Adreça: __________________________________

________________________________________

CP:____________ Localitat: ________________

Telèfon: 
________________________________________

Adreça Elec.:
________________________________________

Estudis/Professió:___________________________

_________________________________________

Data i Signatura:

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat
Jaume I, que es compromet a no fer-ne un ús distint d’aquell per al qual han estat
demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir,
per escrit, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, d’oposició, davant de la
Secretaria General d’aquesta Universitat.

INFORMACIÓ DEL CURS

Destinataris  i  preferències  de  selecció:
Persones amb coneixements bàsics d'Informàtica

Dates de realització: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27
de Juny

Horari del curs: dimarts i dijous de 16.00 a 19.00
hores. 

Lloc de realització: Aula  TD-1108-AL 

Nombre de participants: 15-20 alumnes.

Metodologia: El curs serà fonamentalment pràctic.
Es  realitzarà  una  introducció  a  cadascun  dels
apartats  del  temari  i  els  alumnes  hauran  de
realitzar exercicis guiats tant en classe com pel seu
compte.

Criteris  d’avaluació:  El  grau de compliment  es
mesurarà mitjançant una avaluació continuada dels
alumnes que han de lliurar  diversos exercicis al
llarg del curs. Hi haurà control d'assistència

Certificació: Certificat del centre de Postgrau  d'un
curs de formació especifica de 40 hores. 

Reconeixement  de  2  crèdits  de  lliure
configuració.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Preinscripció: del 20 al 27 de maig de 2013

Cal  lliurar  en  persona  al  Centre  d’Estudis  de
Postgrau i Formació Continuada de la Universitat
Jaume I (Castelló de la Plana), o enviar per correu
electrònic  a  centrepostgrau@uji.es  la  següent
documentació: la butlleta d’inscripció, la fotocòpia
del DNI.

Publicació  d’admesos:  28  de  maig  de  2013,  en
l’adreça http://www.uji.es/serveis/cepfc/  

Matrícula d’admesos: del 29 al 31 de maig de 2013
Cal presentar el justificant de l’ingrés bancari del  al
Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada.

Import de la matrícula: 

200 euros per a les persones vinculades amb l’UJI i 

280 euros per a la resta, 

codi curs.S12008

Informació acadèmica: 
Pablo Boronat Pérez . boronat@lsi.uji.es  

Miguel Pérez Francisco. mperez@icc.uji.es  

Informació administrativa
Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada. 
Despatx FF0004SD
Tel.: 964 387 230

Adreça electrònica: centrepostgrau@uji.es  


