
Rede CeMIT – Cursos Gratuítos
      de Alfabetiación Dixital
                  SETEMBRO  2018

Aula CeMIT de Cunts



Logo 
Concello

CURSO

PRACTICANDO CO SMARTPHONE
Días: 4 de setembro  (martes) 

Horario: 10:00h a 12:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 2h

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

SERVIZO AXUDA TECNOLÓXICA

Días:  4 de setembro  

Horario: 12:00h a 13:00h

   

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

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 4 setembro  (martes) 

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

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 27 setembro  (xoves) 

Horario: 09:00h a 10:00h

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

PILOTAXE DE DRONS

Días:  1 de setembro  

Horario: 9:00h a 14:00h

   

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 

Crearemos un circuito de habilidade onde adestrar a pilotaxe destas aeronaves.
Faremos unha práctica empregando dous tipos de aeronaves e un overcraft para comezar a 
entender os controis e movementos que ten un dron.
Percorreremos o circuito dando paso a unha competición entre as persoas participantes.
Ao final da sesión invitaremos @s mellores participantes á sesión final da iniciativa Tech 
Kids en Outubro.

(de 8 -12 anos)



Logo 
Concello

ROBÓTICA EDUCATIVA

Días:  8 de setembro  

Horario: 9:00h a 14:00h

   

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 

Iniciación a Programación con Escornabot: percorrer un circuíto con obstáculos levando dun 
punto a outro o escornabot. O robot atopará obstáculos durante o percorrido. 
Programación con printbot: programar un código que se executará no robot. Un robot cunha 
electrónica capaz de seguir unha liña negra sobre un fondo branco. 
Programación de Videoxogos con Makey Makey:Aprenderemos como traballa a electricidade 
e cómo nós podemos conducila e controlala. Programaremos en equipo.

(de 8 -12 anos ou 12 -16)



Logo 
Concello

CURSO

WRITER 

Días: 10,11 e 12 de setembro 

(luns, martes e mércores)

 Horario: 10:00h a 12:00h 

 Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 6h

Obxectivos do curso:
o preparación para CODIX. 
A certificación galega de competencias dixitais en ofimática é o documento que acredita posuír a 
combinación de coñecementos, capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e 
as comunicacións que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo 
de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación. 

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

IMPRESS 

Días: 13 de setembro (xoves)

 Horario: 10:00h a 12:00h 

 Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 2h

Obxectivos do curso:
o preparación para CODIX. 
A certificación galega de competencias dixitais en ofimática é o documento que acredita posuír a 
combinación de coñecementos, capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e 
as comunicacións que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo 
de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación. 

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

CALC 

Días: 17, 18, 19 e 20 de setembro 

(luns, martes, mércores e xoves)

 Horario: 10:00h a 12:00h 

 Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h

Obxectivos do curso:
o preparación para CODIX. 
A certificación galega de competencias dixitais en ofimática é o documento que acredita posuír a 
combinación de coñecementos, capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e 
as comunicacións que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo 
de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación. 

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

BASE 

Días: 24, 25, 26 e 27 de setembro 

(luns, martes, mércores e xoves)

 Horario: 10:00h a 12:00h 

 Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h

Obxectivos do curso:
o preparación para CODIX. 
A certificación galega de competencias dixitais en ofimática é o documento que acredita posuír a 
combinación de coñecementos, capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e 
as comunicacións que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo 
de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación. 

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

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días: 10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26 e 27 de setembro   

Horario: 12:00h a 14:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 24h

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

PRACTICANDO CO SMARTPHONE
Días: 15, 22 e 29 de setembro  (sábados)  (San Mamede)

Horario: 10:00h a 12:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 6h

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

IMPRESIÓN 3D PARA NEN@S
Días: 15, 22 e 29 de setembro (sábados)

Horario: 12:30h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 5h

Descrición do curso:

o Iniciación á impresión 3D
o Escaneado 3D a partires de fotografías.
o Repositorios de modelos 3D.
o Modificación dos modelos escaneados. 
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 


