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Ciclo de conferencias sobre T.I.C. no ámbito da Enxeñería Técnica Industrial
Conferencia 3ª - 21 de xullo

“As redes sociais e a profesión de enxeñeiro”
Se desexa participar no PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte na Web a Circular 60/09, do 28/10/09.

Estimado/a compañeiro/a:
Nesta conferencia preténdese dar a coñecer as novas formas de comunicación en
internet e a súa influencia nos ámbitos empresariais e industriais, aproveitar o fenómeno das
redes sociais e profesionais: Linkedln, Xing, etc., así como difundir as posibilidades de xerar
contidos e campañas on-line utilizando as redes sociais e as ferramentas 2.0., ademais de
coñecer cales son as vantaxes de dispoñer dun espazo en diversas redes sociais dende o
punto de vista do profesional da enxeñería e detectar as mellores formas de uso dos blogs,
microblogging, podcasts e Wikis e a súa aplicación.

Relator:

D. Alfonso Moredo Araújo (Ver no dorso)

Data e horario:

21 de xullo de 2011, de 18:00 a 22:00 horas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Nº de Prazas:

Aforo do Salón de Actos.

Cuota:

Gratuita, previa inscrición.

Cofinanciado por:

Contidos: (Ver no dorso)
Inscrición:
A través da Web de COITIVIGO
(http://www.coitivigo.es), na súa páxina de inicio ---->
Documentación: No mesmo apartado da Web disporase dun acceso específico para
utilización neste actividade. Nesta Web os participantes terán á súa disposición a
información relativa á conferencia e a documentación para o seu seguimento.
Nota: A asignación de prazas realizarase por rigorosa orde de inscrición e aos
seleccionados comunicaráselles por e-mail a dispoñibilidade de praza. Se a demanda
o xustificase, trataríase de trasladar esta conferencia a outra localización, o cal
comunicaríase oportunamente.

A data límite para a recepción das inscricións remata o Mércores, 20 de xullo.

José Manuel Jardón Quelle
Poñente de Formación
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BREVE CURRÍCULUM VÍTAE DO RELATOR:
Enxeñeiro de Telecomunicacións e MBA (Master in Business Administration).

Se desexa participar no PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte na Web a Circular 60/09, do 28/10/09.

Na actualidade traballa como Enxeñeiro de I+D na empresa OPTARE SOLUTIONS onde
realiza funcións de xestión de proxectos de innovación.
Durante máis de dez anos desenvolveu a súa actividade profesional no sector das TICs no
despregue da rede en diversas operadoras.
É Xestor de Innovación de Galicia pertencente á Rede de XIGA promovido pola Dirección
Xeral de I+D+i da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia.

RESUMEN DE CONTIDOS DA CONFERENCIA:
 As novas tecnoloxías e os cambios na sociedade e organizacións.
 Evolución dos modelos de presenza en internet e o social media.
 Ferramentas de Xestión e Espacios Colaborativos (microblogging, chat, webinars,
doodle, wikies, google.groups, … ).
 Ferramentas de comunicación (linkedin, twitter, facebook, youtube...)
 Mellores prácticas e casos de uso das ferramentas 2.0
 Conclusións e perspectivas de futuro.
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