
O CITIUS naceu no ano 2010 como un Centro 
Singular de Investigación da Universidade de 
Santiago de Compostela. Forma parte da Rede de 
Centros Singulares de Investigación do Campus 
Vida, recoñecido como Campus de Excelencia 
Internacional polo Ministerio de Educación. A 
actividade do CiTIUS céntrase na investigación en 
varias áreas das Tecnoloxías da Información (TI), 
cun compromiso común de excelencia científica en 
favor da sociedade.
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O venres 12 de decembro os nenos/as de 6º visitamos o CITIUS que é 
o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información. 
Durante a visita asistimos a catro talleres relacionados coas 
tecnoloxías. 
-  No primeiro deles estivemos nun centro de procesado de datos. É 

un lugar no que hai moitos ordenadores conectados en rede que 
teñen unha capacidade de procesar e almacenar 
información moi grande. Ensináronnos como é un 
ordenador por dentro e donde se atopa o disco duro e o 
procesador ademáis doutros compoñentes, tamén 
comprobamos a calor que fai nese sitio.

-  No segundo dos talleres estivemos nunha “cova” para 
reprodución de imaxes en 3D. Alí explicáronnos como 
realizaron un traballo que consistíu en poñer en tres 
dimensións imaxes do Pórtico da Gloria da catedral de 
Santiago coa finalidade de que os turistas  puideran velo sin 
andamios. Vimos imaxes do Pórtico e tamén de moléculas e 
órganos humanos para o que tivemos que poñer unhas 
gafas especiais. Tamén nos explicaron como se utiliza esta 
tecnoloxía para saber cómo é o corpo humano por dentro 
dun xeito máis exacto que coas radiografías.

-  En terceiro lugar visitamos a sá de robótica, alí vimos 
dous robots moi diferentes e explicáronnos para que servía 
cada un e como os construiran. Algúns tivemos a 
oportunidade de facer que se moveran por un circuito con 
un mando que era bastante complicado de manexar.

-  Por último participamos nunha charla sobre 
supercomputadoras na que nos falaron de cando se inventou 
o primeiro ordenador e como evolucionou ata os nosos días. 
Fixemos unha competición de sumas contra un supercomputador 
e resultou que perdemos por un montón de millóns de FLOPS que 
é a medida que se usa para saber a capacidade de procesamento 
das supercomputadoras. Tamén nos dixeron que podiamos facer a 
nosa propia supercomputadora na casa, só necesitamos mercar 
34.300 playstation e conectalas en rede pero xa nos advertiron de 
que nos viría unha factura de luz coma se tiveramos 180.000 
bombillas acendidas.
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