
Rede CeMIT – Cursos Gratuítos
      de Alfabetización Dixital
                FEBREIRO  2019

Aula CeMIT de Cuntis



Logo 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 4 xaneiro  (luns) 

Horario: 10:00h a 11:00h

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



Logo 
Concello

CHARLA

    Talleres de reparación de vehículos:    
dereitos e deberes das persoas usuarias 

Día: 4 febreiro (luns) 
Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo

Horario: 12:00h a 13:00h
No noso día a día o coche converteuse nun instrumento case imprescindible e, en 
ocasións, tamén unha ferramenta de traballo. Por estas razóns, acudir ao taller para 
reparar avarías ou realizar revisións é unha práctica habitual e obrigada. Pero, sabemos 
se temos dereito a un orzamento previo? Poden cobrarnos por el se despois non 
arranxamos o coche no mesmo taller? Teño dereito a que devolvan a peza que me 
cambiaron? Nesta charla resolveranse todas estas cuestións e coñeceremos os nosos 
dereitos e deberes como persoas usuarias destes servizos así coma unha serie de 
recomendacións a ter en conta.

 https://www.facebook.com/cemit.casamedico                                             683 147 165
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https://cemit.xunta.gal/centro/32 

https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/27614

cemit.cuntis@xunta.gal

As persoas interesadas en asistir dende a aula CeMIT do Concello de Cuntis As persoas interesadas en asistir dende a aula CeMIT do Concello de Cuntis 
poden contactar coa propia aula ou inscribirse dende a seguinte ligazón:poden contactar coa propia aula ou inscribirse dende a seguinte ligazón:



Logo 
Concello

CURSO

ORIENTACIÓN LABORAL
Días: 13 de febreiro 

Horario: 10:00h a 12:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 2h

Descrición do curso:
. 
o Cómo redactar o currículo. 
o carta de presentación. 
o onde e cómo dirixo a busca. 
o probas e test de selección. 
o afrontar con éxito unha entrevista de traballo. 

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

 ( por videoconferencia dende a aula CeMIT de Celanova )



Logo 
Concello

CURSO

BUSCA DE INFORMACIÓN NA INTERNET
Días:  7, 14, 21 e 28 de febreiro (xoves)

Horario: 10:00h a 12:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h
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 
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CURSO

PRACTICANDO CO SMARTPHONE
Días: 7, 21, 27 e 28 de febreiro 

Horario: 17:00h a 20:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 12h

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

OFIMÁTICA NA INTERNET:GOOGLE DRIVE

Días:  7, 21 e 28 de febreiro (xoves) 

Horario: 12:00h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 6h
Os obxectivos son seguintes:

o Cómo crear, abrir e editar documentos dende a internet.
o Traballo colaborativo.
o Traballar con documentos, follas de cálculo, presentacións e formularios.
o Almacenar e/ou compartir arquivos.
o Cómo acceder aos documentos dende calquer dispositivo
o Uso de plantillas.
o Compatibilidade con outros programas.
 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 
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SERVIZO AXUDA TECNOLÓXICA

Días: 12 e 19 de febreiro (martes) 

Horario: 16:00h a 17:00h

   

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 
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EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 27 febreiro  (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
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CURSO

AULA DE IDIOMAS: INGLÉS
Días: tódolos xoves

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 
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CURSO

INICIACIÓN A WINDOWS 10
 Días: 2, 9, 16 e 23 de febreiro (Sábados – San Mamede)

 Horario: 10:00h a 12:00h 

 Nº de Prazas: 6    Nº de Horas: 8h

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
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https://cemit.xunta.es/es/centro/32 
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CURSO

DESEÑO 3D PARA NEN@S
Días: 2, 9, 16 e 23 de febreiro (sábados)

Horario: 12:30h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 6h

Descrición do curso:

o Iniciación á impresión 3D
o creación de modelos 3D sinxelos.
o Repositorios de modelos 3D.
o uso básico de Tinkercad. 
o Preparación do modelo para a súa impresión.

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
A u l a  C e M I T  d o  C o n c e l l o  d e  C u n t i s

C e M I T  C u n t i s

TERCEIRA EDICIÓN

Vodafone  España,  como  aliado 
dixital   do    Plan   de   Inclusión 
Dixital   de  Galicia,   pon  á  nosa 
disposición unha serie de tabletas 
como  material  de  apoio dentro 
da    súa    iniciativa   “Fundación 
Vodafone      cos      maiores”    e 
orientado     principalmente      a 
introducir   ás   persoas  maiores 
no uso básico destes dispositivos

TABLETA  INCLUÍDA

As persoas que non dispoñan de 
tableta         poderán          asistir 
igualmente a este c urso  xa  que 
se   lles   prestará   unha   tableta 
durante  a duración  do  mesmo.

e  de   mostrarlles    tamén   as 
múltiples           vantaxes       e 
posibilidades que se lles abren 
aproveitando estas tecnoloxías 
que   combinan   unha     gran 
portabilidade e  accesibilidade 
desde  calquera  sitio  e   lugar.

APRENDE A 
USAR A 
TABLETA

t a b l e t a s

Febr
eiro

12 a 
14h

 

os días12, 14 e 19

edi
ción

ma
ñá

 



CEMIT CUNTIS
A u l a  C e M I T  d o  C o n c e l l o  d e  C u n t i s

C e M I T  C u n t i s

TERCEIRA EDICIÓN

Vodafone  España,  como  aliado 
dixital   do    Plan   de   Inclusión 
Dixital   de  Galicia,   pon  á  nosa 
disposición unha serie de tabletas 
como  material  de  apoio dentro 
da    súa    iniciativa   “Fundación 
Vodafone      cos      maiores”    e 
orientado     principalmente      a 
introducir   ás   persoas  maiores 
no uso básico destes dispositivos

TABLETA  INCLUÍDA

As persoas que non dispoñan de 
tableta         poderán          asistir 
igualmente a este c urso  xa  que 
se   lles   prestará   unha   tableta 
durante  a duración  do  mesmo.

e  de   mostrarlles    tamén   as 
múltiples           vantaxes       e 
posibilidades que se lles abren 
aproveitando estas tecnoloxías 
que   combinan   unha     gran 
portabilidade e  accesibilidade 
desde  calquera  sitio  e   lugar.

APRENDE A 
USAR A 
TABLETA

t a b l e t a s

Febr
eiro

17 a 
20h

 

os días12, 14 e 19

edi
ción

tar
de

 



CONTIDOS
1. Como redactar o currículo
2. Carta de presentación
3. Onde e como dirixo a busca
4. Probas e test de selección
5. Afrontar con éxito unha 
entrevista de traballo

Imparte:
María del Mar Rodríguez Alonso (Orientadora Laboral)

Información e reserva de plaza:

Aula CeMIT Cuntis
683 147 165

cemit.cuntis@xunta.gal

Martes 12 de Febreiro ás 10:30h 
videoconferencia dende
Aula CeMIT de Celanova

Xornada
ORIENTACIÓN LABORAL


