
Tecnoloxías Low Cost para 
o impulso da industria

Cal é o programa?
Evolución do hardware libre

Oportunidades para industrias, empresas de

servizos e emprededores/as

Aplicacións e consideracións

Capacitación en Arduino

Quen imparte?

Train On Tech

Plataforma de Formación en liña orientada a

profesionais da Industria e a Enxeñaría.

Rubén Beiroa

Graduado en enxeñería electrónica industrial e

automática pola Universidade de Vigo, conta con

mais de 5 anos de experiencia tanto en formación

sobre a plataforma de Arduino como o

desenvolvemento de proxectos. Ditos proxectos

foron desenvolvidos en aplicacións para

automoción, alimentación, UAV, agricultura,

domótica e industria entre outros.

Na súa labor docente conta con experiencia en

formación para profesionais da industria e docentes

TIC, conta tamén con dúas publicacións sobre a

materia

27.05.2022 10:00 – 11:00 H STREAMING

Cando e onde?
27 de maio de 2022

De 10:00 a 11:00 H

Streaming

Para quen?
Profesorado do ámbito ténico/tecnolóxico

Porfesionais da industria

Emprendedores/as

Por que?
As nosas cidades, industrias e fogares encóntranse

nun revolución tecnolóxica que permitirá reducir

custos e optimizar os recursos. Esta transformación

dixital básase no IoT (Internet das Cousas):

conectar, medir e xestionar dispositivos en remoto

permitirá desenvolver aplicacións de mantemento

predictivo, aforro enerxético, control

medioámbiental, coidado de persoas…etc.

Este cambio no que nos encontramos inmerso

conlevará unha forte inversión en infraestructuras,

tecnoloxía e capacitación. Neste contesto

plataformas do tipo Arduino, Raspberry Pi e

semellantes poden contribuir nesta transformación,

por exemplo para reducir custes. Aquelas empresas

que integren nos seus servicios ou procesos

tecnoloxías Open Source gañaran en

competitividade, e poderán ofrecer un solución mais

rentable aos seus clentes.

Grazas a envolución deste hardware cada vez é mais

sinxelo densenvolver proxectos industriais, pero

tamén debido a que a cantidade de información e

formación cada vez é maior, empeza a ser común

atopar proxectos nos que se integra esta tecnoloxía.

Despois de 5 anos desenvolvendo proxectos

vinculados a industria e novos productos, Rubén

explicará as súas posibilidades e o futuro destas

tecnoloxías.

Inscríbete!

https://amtega.xunta.gal/
https://forms.gle/Bo5fxfjpe9BZ2zj26
https://gaiastech.xunta.gal/gl

