
Rede CeMIT – Cursos Gratuítos
de Alfabetización Dixital
                  OUTUBRO  2017

Aula CeMIT de Cuntis



Logo 
Concello

CHARLA

    CONSUMO RESPONSABLE

Día: 2  (luns) Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo

Horario: 11:00h a 12:00h
As persoas adoitamos a cotío distintas decisións de consumo, case sen darnos conta. 
Así, cando nos levantamos cada mañá e acendemos a luz ou abrimos a billa da auga, 
cando imos mercar o pan para comer, cando facemos un agasallo, etc. podemos escoller 
entre distintos produtos, respecto dos que existen importantes diferenzas, non só no 
tocante ao seu prezo ou calidade, senón tamén no seu proceso de produción e 
fabricación.
Para adoitar a mellor decisión de consumo, e escoller aqueles produtos que realmente se 
adapten ás nosas necesidades, é preciso coñecer as características de cada produto e 
servizo, para poder actuar no mercado como consumidores responsables.
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Logo 
Concello

CURSO
Usa as novas tecnoloxías para unha madurez máis activa e 

positiva

   Días:  6, 13 e 20 de outubro (venres)

   Horario: 11:00h a 12:30h

   Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 5h

Descrición do curso:

o Viaxes. Ferramentas xeográficas de google.

o Pedir cita médica online. Utilidades dos reloxos intelixentes.

o Facebook. Aprende e comparte información en blogs temáticos e foros

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

CURSO

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días: 2 e 9 de outubro   ( luns )

Horario: 12:00h a 14:00h (día 9, de 10 a 14h)

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 6h

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
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Logo 
Concello

CURSO

INICIACIÓN Á INFORMÁTICA
Días: 2, 6, 9 e 13 de outubro     (luns e venres) 

Horario: 16:00h a 18:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h

Descrición do curso:or
. 
o Descubrir diferentes utilidades do ordenador. 
o Coñecer os elementos básicos dun ordenador. 
o Familiarizarse co uso do teclado e do rato. 
o Coñecer a estrutura lóxica dun ordenador (unidades de disco, cartafoles e 
ficheiros); Iniciarse na navegación pola Internet. 
o Crear e xestionar cartafoles e ficheiros; Abrir, utilizar e pechar programas. 

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

CHARLA

BUSCA DE INFORMACIÓN NA INTERNET
Días:  2 e 9 de outubro (luns)

Horario: 18:00h a 19:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 2h
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
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Logo 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 2  (luns) 

Horario: 19:00h a 20:00h

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.
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Logo 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 6  (venres) 

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.
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Logo 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 9  (luns) 

Horario: 19:00h a 20:00h

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.
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Logo 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 13  (venres) 

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.
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Logo 
Concello

CURSO

CIBERSEGURIDADE
Días:  16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de outubro 

Horario: 11:00h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 24h
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
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Logo 
Concello

CURSO

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días: 7, 14, 21 e 28 de outubro  ( sábados – San Mamede )

Horario: 10:00h a 12:00h

Nº de Prazas: 6    Nº de Horas: 8h

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
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Logo 
Concello

CURSO

SCRATCH PARA NEN@S
 Días: 7, 14, 21 e 28 de outubro (Sábados)

 Horario: 12:30h a 14:00h 

 Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 6h

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
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Logo 
Concello

CURSO

AULA DE IDIOMAS: INGLÉS
Días: tódolos xoves, a partires do día 19

Horario: 16:00h a 17:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 33h

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