Mozilla Drumbeat Festival
Aprenentatge, web i llibertat
Barcelona, 3 - 5 de Novembre
Plaça dels Àngels, i als recintes del FAD i del MACBA

Organitzat per la Fundació Mozilla, amb la participació d'altres iniciatives a favor del
patrimoni digital comú i educació oberta, com ara Creative Commons, Wikimedia
Foundation, Carnegie Foundation, MacArthur Foundation, i juntament amb diferents
personalitats de l'àmbit de la societat digital i de l'educació.
Què hi haurà?
Més de 350 participants de 40 països
Entre els participants: creadors de l'ona d’Internet i la tecnologia lliure, grans figures
del món de l'Educació Oberta.
Premsa internacional: mes de 9 mitjans d’Europa (cobrint 7 països)
Per què?

El tema general: utilitzar la creativitat i les noves tecnologies Web per fer un canvi en
l'educació i la manera en què aprenem.
Les darreres polítiques de digitalització de continguts, el gran nombre de xarxes
socials i serveis web, l'habitual malentès entre les noves tecnologies i el seu paper a
l'educació, la creixent arribada de nous usuaris a Internet, el malson de la privadesa,
etc., tot plegat, ens obliga a afegir un signe d'interrogació al final d'aquesta tirallonga
de conceptes. En conclusió, ara mateix, ens podem preguntar: està anant la xarxa cap
a una bona direcció? Com podem utilitzar el Web per a millorar la societat civil?
Aquestes són les preguntes que el Festival Drumbeat es planteja respondre.
Amb més de 300 participants confirmats, diferents projectes locals i internacionals
tindran 3 dies on podran avaluar-hi les seves idees, participar en tallers específics,
compartir experiències i explorar les interseccions entre les tecnologies web, què ja
formen part de l'educació informal, i l'educació acadèmica tradicional. Així, el Festival
de Drumbeat es planteja respondre a aquestes preguntes.

Què s'hi podrà veure? A qui hi podreu trobar?

El Web d'ahir, d'avui i demà
Brian Behlendorf (desenvolupador principal i cofundador del projecte Apache)
Mark Surman – Mozilla Foundation
Mitchell Baker - Chairwoman, Mozilla Foundation
Atul Varma i Aza Raskin - Mozilla Firefox

El Vídeo en el Web – un creixement continu. Hackejar vídeo per tal d'introduir-hi nous
continguts i crear nous materials per a l'aprentatge.
Brett Gaylor – Mozilla Foundation, Web Made Movies, RIP! A remix manifesto
Nicholas Reville - Universal Subtitles, Participatory Foundation
National Film Board of Canada
Espais d'activitats: Video Lab, Open Content Studio

De l'ensenyament formal a l'ensenyament informal. Poden les noves tecnologies
reduir-ne la separació? De l'Academia a P2PU – 2 models diferents
Anya Kamenetz – DiY U
Cathy Davidson – HASTAC, Duke University
Phillip Schmidth – P2P University
Ismael Peña Lopez – UOC
Tíscar Lara – EOI Madrid
Espais d'activitats: Storming the Academy, Peer Learning Lighthouse

Rere de la teoria. El model d'una classe moderna construïda per la necessitat de fer
augmentar el nombre de desenvolupadors web. Comunitat d'instructors – aprenents,
compartició de coneixement sobre el desenvolupament web. – P2PU School of
Webcraft.
Pippa Buchnan – P2PU School of Webcraft
John Britton – P2PU School of Webcraft
Espais d'activitats: Webcraft Toolshed, Badge Lab

Ús de les noves tecnologies web per a canviar el paradigma de l'educació. El lliure
accés a les tecnologies. Compartir. Continguts oberts. Institucions públiques de
l'educació: biblioteques, centres de coneixement i innovació davant de la tecnologia.

Amical Viquipèdia i Wikimedia Foundation
Joi Ito (CEO Creative Commons)
Ignasi Labastida (Creative Commons Espanya).
Els bibliotecaris i les noves tecnologies: Biblioteca publica de Nova York, Chicago i
Catalunya
L'accés obert (xarxa per a tothom) – Guifi.net
Espais d'activitats: Wikimedia Lounge, Local Learning Incubator

Canviant? El canvi del paradigma de l'educació comença amb el canvi del paradigma
del model de col·laboració. Dels esdeveniments tipus «escolta i presenta» al «crea,
participa i construeix». Festival Drumbeat – un lloc on la gent està creant noves
maneres i eines d'aprendre, col·laborar i millorar la tecnologia i l’Educació. Els
hackerspaces del Festival, un lloc on es demostra què pot fer la creativitat i la
tecnologia.
Espais d'activitats: Hackerspace Playground.
Podeu consultar la llista de tots els participants aquí:
http://www.drumbeat.org/festival/participants
Podeu seguir els detalls del Festival a:
http://www.drumbeat.org/festival
Organitzadors principals:

Juntament amb:

Parteners adicionals:

