
Rede CeMIT – Cursos Gratuítos
      de Alfabetización Dixital
                OUTUBRO 2019

Aula CeMIT de Cuntis



Logo 
Concello

Día Internacional das Persoas de Idade

Asignatura pendente do Século XXI: Formación ao longo da vida

Días:  1 de outubro    

Horario: 10:30h a 12:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 1,5h

Obradoiro, en colaboración con Fegaus, de sensibilización a persoas maiores 
na necesidade de manter a súa mente activa para mellorar o proceso de 
envellecemento mediante unha formación continua.

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 

https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/29558



Logo 
Concello

Día Internacional das Persoas de Idade

APPs para persoas de idade
Días:  1 de outubro    

Horario: 12:00h a 14:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 2h

Descrición da actividade:

1. APPs axeitadas                                                          4.  teléfonos axeitados 
2. configurar accesibilidade Android                           5.  practicar a memoria 
3. configuración e uso do micrófono do teclado        6.  outras utilidades 

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

Día Internacional das Persoas de Idade

Trucos de Google para buscar por Internet

Días:  1 de outubro    

Horario: 17:00h a 18:30h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 1h,30m

Cómo ter respostas útiles, procuras avanzadas, Filtrar e restrinxir as buscas, 
procuras por voz.
                      Videoconferencia en colaboración con Fegaus a través de Canal Sénior

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 

https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/29569



Logo 
Concello

Día Internacional das Persoas de Idade

Trámites dende o móbil
Días:  1 de outubro    

Horario: 18:30h a 20:30h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 2h

Descrición da actividade:

1. pedir cita médica                                          4.  planificar viaxes 
2. comunicación de queimas                          5.  privacidade na rede 
3. compras online                                            6.  outras xestións de interese 

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

COMPRAS SEGURAS NA INTERNET
 

Días: 3 de outubro (xoves)

 Horario: 10:00h a 14:00h 

 Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 4h

Os obxectivos son os seguintes:
o Explicar que é o comercio electrónico.
O Identificar as principais vantaxes de comprar pola Internet
O Recoñecer cando unha páxina web é segura
O Coñecer os diferentes medios de pagamento existentes na Inernet
O Identificar distintas ferramentas de comunicación en diversos medios
O Recoñer algún sitio web para comprar pola Internet

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

Iniciación á informática 

Días: 7, 8, 9 e 10 de outubro

 (luns, martes ,mércores e xoves)

 Horario: 10:00h a 12:00h 

 Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 8h

Obxectivos do curso:
preparación para probas libres 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

PRACTICANDO CO SMARTPHONE
Días: 7, 8, 9, 10, 14 e 16 de outubro  

Horario: 12:00h a 14:00h 

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

https://www.extraordinarias.net/

EXTRAORDINARIAS
Días: 14 e 16 de outubro  (luns e mércores)

Horario: 17:00h a 20:00h 

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 6h
proxecto destinado a formar en transformación
dixital a mulleres emprendedoras co fin de potenciar
ideas e  negocios activos  que están  xerando valor e 
economía local para impulsalos a nivel global. 

Talleres dirixidos a mulleres con ideas e negocios que medran do local ao 
global para formar en competencias de marketing dixital, design thinking, 
branding dixital, ferramentas tecnolóxicas de xestión interna e innovación.          
                                  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: 1, 3, 24, 29 e 31 de outubro

         (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: 16 setembro  (mércores) 

Horario: 11:00h a 12:00h

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

SERVIZO AXUDA TECNOLÓXICA

Días: 14 e 16 de outubro

         (luns e mércores)

 

Horario: 10:00h a 11:00h

   

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

CURSO

FERRAMENTAS NA INTERNET

Días:  22, 24, 29 e 31 de outubro (martes e xoves) 

Horario: 10:00h a 14:00h

Nº de Prazas: 10    Nº de Horas: 16h
Os obxectivos son seguintes:

o Cómo crear presentacións e vídeos.
o Editar audios.
o Editar vídeos.
o Editar fotos.
o Cómo acceder a libros
o Editar documentos pdf.
o Outras utilidades.
 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: 22 outubro  (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 
Concello

CURSO

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días:  22, 24, 29 e 31 de outubro  (martes e xoves)  

Horario: 17:00h a 20:00h 

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

APRENDE A USAR O SMARTPHONE
Días:  5, 19 e 26 de outubro  (Telecentro 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

CURSO

DESEÑO 3D PARA NEN@S
Días: 5, 19 e 26 de outubro

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 


