
Rede CeMIT – Cursos Gratuítos
      de Alfabetización Dixital
                  OUTUBRO  2018

Aula CeMIT de Cuntis



Logo 
Concello

SERVIZO AXUDA TECNOLÓXICA

Días:  1, 8 de outubro  

Horario: 10:00h a 12:00h

   

Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
https://cemit.xunta.gal/centro/32 

Servizo para resolver dúbidas e tratar de axudar ás persoas
que  necesiten axuda  con  algunha  ferramenta tecnolóxica 
(ordenador, portátil, tableta ou teléfono móbil) e/ou Internet



Logo 
Concello

CURSO

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días: 1, 3, 8 e 10 de outubro   

Horario: 17:00h a 20:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 12h

Descrición do curso:

1. ¿Que é e como é un Smartphone?                    7.  A cámara de fotos e vídeo 
2. Acender o teléfono                                              8.  Escribir mensaxes 
3. Iconas de pantalla                                               9.  Conectarse a Internet 
4. Chamar                                                                10. Descargar aplicacións 
5. Recibir chamadas                                               11. Aplicacións recomendadas 
6. A axenda de contactos

Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
https://cemit.xunta.gal/centro/32 



Logo 
Concello

CURSO

CORREO ELECTRÓNICO: WEBMAIL
Días:  1, 3, 8 e 10 de Outubro (luns e mércores) 

Horario: 12:00h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h
Os obxectivos son seguintes:

o Saber que é o correo electrónico e como funciona. 
o Identificar as distintas formas de acceder ao correo (cliente e webmail). 
o Aprender a redactar, enviar e recibir correos electrónicos. 
o Enviar e recibir documentos adxuntos. 
o Organizar o correo recibido; xestionar contactos. 
o Configurar respostas automáticas; aprender a crear sinaturas. 

Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
https://cemit.xunta.gal/centro/32 



Logo 
Concello

CURSO

PRACTICANDO CO SMARTPHONE
Días: 15, 16,17,18, 22, 23,24 e 25 de outubro  (luns a xoves) 

Horario: 12:00h a 14:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 16h

Descrición do curso:

1. Resolver dúbidas                    
2. Practicar o previamente aprendido                                            
3. Preguntas frecuentes                                              
4. Trucos                                                                 
5. APPs máis comúns (instalación, configuración e xestión)                                   
            

Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
https://cemit.xunta.gal/centro/32 



Logo 
Concello

CURSO

BUSCA DE INFORMACIÓN NA INTERNET
Días:  1 e 3 de outubro (luns e mércores)

Horario: 16:00h a 17:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 4h
r. 
Os obxectivos son seguintes:

o Aprender trucos e recursos para realizar as buscas de forma máis eficiente.
o Adquirir capacidade para seleccionar a fonte máis axeitada para cada busca.
o Realizar buscas con sentido crítico, discriminando e analizando 
correctamente os resultados.
o Coñecer ferramentas para automatizar buscas frecuentes.
o Aforrar tempo nas buscas na Rede.

Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
https://cemit.xunta.gal/centro/32 cemit.cuntis@xunta.gal



Logo 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 10 outubro  (mércores) 

Horario: 16:00h a 17:00h

EMA 
A Rede CeMIT pon a disposición dos usuarios e usuarias da Rede CeMIT un Espazo Multimedia de 
Aprendizaxe (EMA) que complementa a formación presencial impartida nas aulas da Rede, facilitando 
o acceso á alfabetización dixital á cidadanía.

A través de EMA, os usuarios e usuarias xa rexistrados da Rede CeMIT poderán acceder a un amplo 
catálogo de cursos de alfabetización dixital:

Cursos gratuítos todo o ano; Acceso desde calquera punto; Sen matriculación nin reserva de praza;
Dispoñibles 24 horas todos os días.

Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de 
avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. 

Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter 
recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas.

  https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
              https://cemit.xunta.gal/centro/32 cemit.cuntis@xunta.gal



Logo 
Concello

SEMINARIOS  ONLINE
APRENDE A UTILIZAR O TEU TELÉFONO MÓBIL COMO EXPERT@

   Días: 3, 10, 31 de outubro e  7, 14, 21, 28 de novembro

   Horario: 10:30h a 12:00h

   Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 11h
Descrición do seminario:

o Recursos e utilización do navegador Google Chrome.
o Uso de Google Maps.
o Aplicacións para adestrar a túa memoria a través do teu móbil.
o Características dos dispositivos “conectados” e “wearables”.
o Aplicacións móbiles útiles nas túas viaxes. Gastronomía, ocio e cultura.
o Vídeo dixital. Aprende a crear e editar vídeos co teu móbil
o Lectura dixital: recursos online e bibliotecas en internet
 
Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
https://cemit.xunta.gal/centro/32 cemit.cuntis@xunta.galcemit.cuntis@xunta.gal



Logo 
Concello

CURSO

CIBERSEGURIDADE
Días:  15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro 

Horario: 10:00h a 12:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 16h
r. 
Descrición:

O meu ordenador é un zombie                         Análise de malware en Android
Programación segura de sitios web                Seguridade wifi
Fundamentos da análise de sitios web           Espionaxe e cibervixilancia
Fundamentos da análise de sistemas             Forense en windows

Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
http://cemit.xunta.es/es/centro/32 



Logo 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 31 outubro  (mércores) 

Horario: 13:00h a 14:00h

EMA 
A Rede CeMIT pon a disposición dos usuarios e usuarias da Rede CeMIT un Espazo Multimedia de 
Aprendizaxe (EMA) que complementa a formación presencial impartida nas aulas da Rede, facilitando 
o acceso á alfabetización dixital á cidadanía.

A través de EMA, os usuarios e usuarias xa rexistrados da Rede CeMIT poderán acceder a un amplo 
catálogo de cursos de alfabetización dixital:

Cursos gratuítos todo o ano; Acceso desde calquera punto; Sen matriculación nin reserva de praza;
Dispoñibles 24 horas todos os días.

Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de 
avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. 

Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter 
recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas.

  https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
              https://cemit.xunta.gal/centro/32 cemit.cuntis@xunta.gal



Logo 
Concello

CURSO

INICIACIÓN A WINDOWS 10
 Días: 6, 20 e 27 de outubro (Sábados – San Mamede)

 Horario: 10:00h a 12:00h 

 Nº de Prazas: 6    Nº de Horas: 6h

Descrición do curso:
Os obxectivos son os seguintes:

o Familiarizarse coas novidades do windows 10. 
o Uso de Microsoft Edge. 
o Uso de Cortana. 
o Familiarizarse co escritorio. 
o Configurar as aplicacións integradas. 

Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
http://cemit.xunta.es/es/centro/32 



Logo 
Concello

CURSO

SCRATCH PARA NEN@S
 Días: 6, 20 e 27 de outubro (Sábados)

 Horario: 12:30h a 14:00h 

 Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 5h

Obxectivos do curso:
o Conceptos básicos de programación de forma visual,amena e accesible.
o Posibilidade de crear a súa propia experiencia tecnolóxica.
o Desenvolver o pensamiento lóxico e algorítmico.
o Usar distintos medios: son, imaxe, texto, gráficos.
o Posibilitar a aprendizaxe colaborativa.

Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
https://cemit.xunta.gal/centro/32 cemit.cuntis@xunta.gal



Logo 
Concello

CURSO

AULA DE IDIOMAS: INGLÉS
Días: tódolos xoves, dende o día 18 de outubro

Horario: 16:00h a 17:00h

Nº de Prazas: 7    Nº de Horas: 33h

Pode facer a súa reserva de praza acudindo á propia aula CeMIT ou dende a páxina web da aula

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165

5 
https://cemit.xunta.gal/centro/32 


