
Rede CeMIT – Cursos Gratuítos
      de Alfabetización Dixital
                SETEMBRO 2019

Aula CeMIT de Cuntis



Logo 
Concello

CURSO

Maquetación HTML e CSS
Días: 2, 3, 4 e 5 de setembro 

Horario: 10:00h a 12:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h

Descrición do curso:

1. HTML e CSS. Estándares implicados                     
2. Etiquetas principais. Tipos                                      6. Deseño responsive
3. Atributos principais                                                  7. Servizos de publicación 
4. CSS. Formatado básico e selectores principais.   8. Formularios
5. Posicionamento e deseño con contedores            9. Taboas
(Curso por videoconferencia dende a aula CeMIT de Celanova)

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

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días:  2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 de setembro    

Horario: 12:00h a 14:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 16h

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

QCAD
Días: 9, 10, 11 e 12 de setembro 

Horario: 10:00h a 12:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h
Descrición do curso:
o Concepto de CAD                            o Contorna de traballo. Configuración Inicial
o Manipulación do zoom, a reixa, utilidades de debuxo
o Forzados e restricións do cursor   o Acotación                            o Traballo con bloques
o Tipos de coordenadas: polares, absolutas e relativas
o Debuxo de entidades. Selección. Arcos, liñas, puntos, rectángulos, círculos, paralelas, 
tanxentes, bisectrices, polígonos.                                                    o Sombreados
o Edición de entidades: mover, copiar, espello, rotación escala, recortar, alargar, 
redondear, achaflanar, dividir, estirar.                                              o Saída a impresión
o Traballo con capas (creación, eliminación, visibilidade, asignación…..)
(Curso por videoconferencia dende a aula CeMIT de Celanova)

 

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

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

CURSO



Logo 
Concello

CURSO

OFIMÁTICA NA INTERNET:GOOGLE DRIVE

Días:  17, 19, 24 e 26 de setembro (martes e xoves) 

Horario: 10:00h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 16h
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 
Concello

CURSO

PRACTICANDO CO SMARTPHONE
Días: 17, 19, 24 e 26 de setembro  (martes e xoves)

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 
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SERVIZO AXUDA TECNOLÓXICA

Días: 17 e 26 de setembro

         (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 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 19 setembro  (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



Logo 
Concello

EXAME PRESENCIAL EMA TELEFORMACIÓN

    ESPAZO MULTIMEDIA DE APRENDIZAXE 
Día: 24 setembro  (martes) 

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 
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CURSO

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días:  14, 21 e 28 de setembro  (Telecentro San Mamede)  

Horario: 10:00h a 14:00h 

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

CURSO

DESEÑO 3D PARA NEN@S
Días: 14, 21 e 28 de setembro

Horario: 12:00h 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 


