SCHOOL

¿Vols gaudir a la teva escola
d´un event tecnológic?
¡Fes-ho amb drons!
tecnoparc.cat

Tecnoparc
Let’s Fly.

PRIMER ESPAI D´OCI TECNOLÒGIC D´EUROPA AMB DRONS
RECREATIUS, DE COMPETICIÓ I COMBAT, STREAMING, REALITAT
VIRTUAL I MINICOCHES RC.
GAUDIU DELS NOSTRES SERVEIS COM ESCOLA DE PILOTATGE,
CURSOS DE FORMACIÓ, ANIVERSARIS, EVENTS PER A
EMPRESES,ESCOLES I AJUNTAMENTS, FILMACIONS AMB DRONS I
COMPETICIONS.
El sector dels drons està movent mésde 10.000 milions d'euros
actualment a tot el món i es triplicarà per al 2020 segons la
consultora BI Intelligence. En 10 anys l'ús professional dels
drons generarà 82.000 milions de dòlars (uns72.500
milionsd'euros) i 100.000 llocs de treball directes.
L'era dels drons ja és aquí..
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Tecnoparc SCHOOL events
la formació tecnològica arriba a la teva
escola.
En el sector de l´educació, la tecnología està arribant a
ritmes forçats a les escoles. A Éspanya s´ha implantat inclús
una assignatura dedicada a la programació i a la robòtica..
En tot i això els drons jugarant un paper molt important.De
fet ja han començat a fer-ho.
A TECNOPARC volem apropar els drons a les escoles amb els nostres
tallers´d´oci educatius tant a nivell de formació de vol com de muntatge i
configuració.
La nostra tasca comprèn l´informació sobre la legislació així com la
seguretat en el sector, potenciant la formació en el pilotatge i muntatge de
drons a partir de 7 anys i la robòtica educativa a partir de 3 anys.
Disposem d´una modalitat d´events personalitzats per a escoles y centres
educatius on proposem diferents activitats i tallers formatius a les nostres
instal.lacions o a les vostres tant a l´aire lliure com a espais coberts.
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Excursió a TECNOPARC

Drone’s Day.
Taller de pilotatje
Race experience
Drone games

4H

Activitat de 4h per a aules d´alumnes.
Arribada a les nostres instal.lacions a Mollet del Vallès.
Presentació sector drons i sortides laborals(15 min)
Briefing de vol i nocions bàsiques sobre els drons (15 min)
1.Taller d´interactuació amb drons en tercera persona en
circuito escola.( 1.30h)
2.Introducció al pilotatge en primera persona amb ullleres FPV
en circuit de carreres com a copilot a tots els assistents.(1h)
3.Jocs amb drons inclossos:
Bolodrón ( 30 min)( tira tots els bolos possibles amb un dron )
Dron rings (30 min) ( atravessa tots els anells amb un dron )
Inclou , drons recreatius, drons de competició.

Disponibilitat per esmorçar i dinar a les nostres instal.lacions.
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4H

Dron experience
Activitat amb drons a la teva escola.
Taller de pilotaje de drons, jocs, cursa exhibició.

ACTIVITAT DE 4H.
Presentació sector drons i sortides laborals(15 min)
Briefing de vol i nocions bàsiques sobre els drons (15 min)

4H

1.Taller d´interactuació amb drons en tercera persona en
circuito escola.( 1.30h)
2.Introducció al pilotatge en primera persona amb ullleres FPV
en circuit de carreres com a copilot a tots els assistents.(1h)
3.Jocs amb drons:
Bolodrón ( 30 min)( tira tots els bolos possibles amb un dron )
Dron rings (30 min) ( atravessa tots els anells amb un dron )
Inclou , drons recreatius, drons de competició
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Drone maker. Taller de muntatge i configuració
d´un dron de competició.
Taller de muntatge de Drons 8h
Aula de formació tècnica teòrica i pràctica, a les
instalacions formatives del centre com activitat escolar o
extraescolar.
Temari curs.

8h

1. Components
a. Frame o chasis
b. DPB
c. FC o controladora de vol
d. ESCs o variadors
e. Motors
f. VTX
g. Receptor
h. Càmara FPV
i. Bateríes LIPO
j. Buzzer
2. Muntatge pràctic pas a pas
3. Configuració pràctica de Betaflight
4. Comprobació i solució de problemes
5. Seguretat i llegislació
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Seguretat i instal.lacions
Seguretat :
Totes les nostres activitats compten amb els elements
de seguretat necessaris com xarxes de protecció
perquè no presentin cap tipus de risc per als
participants i observadors.
situació:
Els esdeveniments es poden realitzar a les
instal·lacions del client , a les nostres instal·lacions
pròpies així com les externes dels nostres
col,laboradors.

Oferta i diferenciació
Realitzem PRESSUPOSTOS personalitzats per a cada
client, segons siguin les seves necessitats .
En llocs únics, amb particularitats específiques .
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Què aporta Tecnoparc als centres educatius?
Tecnoparc ajuda a la formació tecnològica amb la robòtica com amb drons per als més
petits de la casa.

Events SCHOOL
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Tecnoparc
Situació.
Nau amb circuit competició i escola, àrea
Realitat Virtual i Streaming, circuits
cochesRC velocitat i obstàcles, zona bar i
càtering, serveis i aula formació.
events@tecnoparc.cat
618150008
Passatgecomted´urgell11.
Molletdel Vallès ( Barcelona) 081008
www.tecnoparc.cat
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Gràcies!
tecnoparc.cat

