
Rede CeMIT – Cursos Gratuítos
      de Alfabetización Dixital
                XUÑO 2019

Aula CeMIT de Cuntis



Logo 
Concello

CURSO
PRIVACIDADE EN INTERNET 
E  DISPOSITIVOS MÓBILES

Días:  3 de xuño ( luns)

Horario: 10:00h a 11:30h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 1,5h

Obxectivos do curso:
o privacidade e protección de datos
o privacidade nas redes sociais e dispositivos móbiles. 
o ¿que saben Facebook, Google ou Amazon de min?  
o dereito ao olvido. 
o consellos para mellorar a privacidade.

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



Logo 
Concello

CHARLA

    compras e contratacións a distancia: 
recomendacións e dereito de desistimento

Día: 3 xuño (luns) 

Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo

Horario: 12:00h a 13:00h
Unha das formas máis habituais de consumo son as compras de produtos ou 
contratacións de servizos a distancia, ben sexa por teléfono, porta a porta ou a máis 
empregada a día de hoxe, vía online. 

Con esta charla preténdese afondar nos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, 
centrándonos especialmente no coñecido como dereito de desistimento para o caso de 
que decidamos dar marcha atrás na contratación así realizada.

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

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

https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/28560

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 
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EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 3 xuño  (luns) 

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

PRACTICANDO CO SMARTPHONE
Días: 3, 6, 11 e 13 de xuño

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:  6, 11 e 13 de xuño (martes e xoves) 

Horario: 10:00h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 12h
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 
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SERVIZO AXUDA TECNOLÓXICA

Días:  6 e 11 de xuño

         (martes e xoves)

 

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: 13 xuño  (xoves) 

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

EDICIÓN CON GIMP
   Días: 17, 18, 19 e 20 de xuño (luns, martes, mércores e xoves)

   Horario: 10:00h a 12:00h

   Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h
Descrición do curso:
o Aprender a crear carteles sinxelos.
o Facer pequenos retoques nas nosas fotos. 
o Realizar montaxes simples.
o Introdución e descrición da interface gráfica.terface grafica 
o Conceptos básicos de imaxes dixitais.
o Uso de capas.
o Ferramentas de selección.
o Uso doutras ferramentas.

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.gal/centro/32 cemit.cuntis@xunta.galcemit.cuntis@xunta.gal
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CURSO

TWITTER
Días:  17, 18, 19 e 20 de xuño (luns, martes, mércores e xoves)

Horario: 12:00h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h

Descrición do curso:

o ¿qué é Twitter? usos 
o linguaxe de Twitter
o Crea e xestiona a túa conta. 
o Funcións de Twitter
o Cancelos, mencións, mensaxes directas

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.gal/centro/32 cemit.cuntis@xunta.gal
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CURSO

Deseño con Inkscape
Días: 25, 26 e 27 de xuño ( martes, mércores e xoves) 

Horario: 10:00h a 12:30h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h

Descrición do curso:

1. ¿Que é ? Entorno do programa                   5.  Vectores 
2. Menús, área de traballo                                6.  Mapa de bits vs Vectores 
3. visualización e navegación                          7.  creación de figuras e logos
4. caixa de ferramentas                                    8.  creación ilustracións

(Curso por videoconferencia dende a aula CeMIT de Boiro)

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

INSTAGRAM
Días: 25, 26 e 27 de xuño   

Horario: 12:30h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 5h
Descrición do curso:

o Que é Instagram. 
o crear un perfil persoal. 
o Principais aspectos das noticias. 
o aprender a usar historias. 
o usar cancelos, etiquetas, mencións. 
o mensaxería directa, IGTV. 

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: 1, 8, 15, 22 e 29 de xuño (Sábados – San Mamede)

 Horario: 10:00h a 12:00h 

 Nº de Prazas: 6    Nº de Horas: 10h

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



Logo 
Concello

CURSO

SCRATCH PARA NEN@S
 Días: 1, 8, 15, 22 e 29 de xuño (Sábados)

 Horario: 12:30h a 14:00h 

 Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h

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


