
Rede CeMIT – Cursos Gratuítos
de Alfabetización Dixital
                  XANEIRO  2018

Aula CeMIT de Cuntis



Logo 
Concello

CURSO

AULA DE IDIOMAS: FRANCÉS
Días: tódolos mércores

Horario: 09:30h a 10:30h

Nº de Prazas: 7    Nº de Horas: 16h

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

AULA DE IDIOMAS: ITALIANO
Días: tódolos xoves

Horario: 09:30h a 10:30h

Nº de Prazas: 7    Nº de Horas: 16h

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

INICIACIÓN Á INFORMÁTICA
Días: 3,4,10,11,17,18,24,25 e 31 de xaneiro  (mércores e xoves) 

Horario: 11:00h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 27h

Descrición do curso:
. 
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

 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: 3 xaneiro  (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

CURSO

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días: 3,4,10,11,17,18,24,25 e 31 de xaneiro  (mércores e xoves) 

Horario: 17:00h a 19:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 18h

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

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 17 xaneiro  (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

CURSO

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días: 13, 20 e 27 de xaneiro  (Sábados – San Mamede) 

Horario: 10:00h a 12:00h 

Nº de Prazas: 6    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

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

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



Logo 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 24 xaneiro  (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

CURSO

SCRATCH PARA NEN@S
 Días: 13, 20 e 27 de xaneiro (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

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 31 xaneiro  (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

CURSO

AULA DE IDIOMAS: INGLÉS
Días: tódolos xoves

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

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

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


