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INTRODUCIÓN 

BRAGA
UIMARAES

CONCELLO DE PADRÓN

Aula CeMIT (Xullo 2011)

Carcacía (San Pedro)
Cruces (Santa María)
Herbón (Santa María)
Iria Flavia (Santa María)
Padrón (Santiago)



AXENTE
TIC

WIFI

Mesa de misturas e de audio.
Control audiovisual e de luces.

Amplificador.
DVD-RW con TDT.
Videoconferencia.

I. EQUIPAMENTO DA AULA 



¿A QUÉ SERVIZOS GRATUÍTOS PODES ACCEDER ?

II. ÁREAS DE ACTUACION: SERVIZOS 



Horario preestablecido

SERVIZO [1 de 4]: AULA ABERTA                                       

Acceso libre e gratuíto a:

11 postos de mesa
+ 

1 equipo TIC-TAC

Necesidades particulares: 

Procura de emprego,
Elaboracion e/ou 
actualización do CV
Consulta de correo 
electrónico,
Navegación por 
Internet,
Formación online,
Etc.

POSIBILITA:
Adecuación 

ás necesidades 
da cidadanía

Asesoramento da Axente TIC



SERVIZO [2 de 4]: REDE WIFI                                                



SERVIZO [3 de 4]: SALA MULTIUSOS / SALA WIFI                  

PEMES.
MICROPEMES.
Asociacións.
Admón. Públicas.
Centros educativos.
Etc.

Realización de 
actividades de 

in/formación que non 
requiran medios 

informáticos.

Curso de Graduado en 
ESO
Curso de alemán
Cursos orquestados 
pola Deputación.
Etc.

¿A QUÉN?

¿O QUÉ?

EXEMPLOS



Actividades
 mensuais

Catálogo 
informativo

Favorecer a alfabetización dixital e o 
desenvolvemento da  Sociedade da

 Información (S.I) por parte da cidadanía.

SERVIZO [4 de 4]: FORMACIÓN                                          

Cartelería,
Dípticos,

Trípticos…

Web oficial dos 
CeMITs de Galicia

[www.cemit.xunta.es]

Bitácora da Aula 
CeMIT de Padrón

[cemitpadron.blogspot.com]

MEDIOS DE DIFUSIÓN



GRUPOS POBOACIONAIS ESPECÍFICOS 
Asociación de Nais e Pais de Persoas con Discapacidade 
Intelectual da comarca do Sar (AMIPA)

Centro de Información a Muller de Padrón (CIM)

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Deputación da Coruña

Concellos limítrofes

ENTIDADES COLABORADORAS              

Adultos / Nenos
POBOACIÓN EN XERAL                            

POBOACIÓN ESPECIALIZADA                 

III. EXPERIENCIA EN FORMACIÓN: COLECTIVOS



COLECTIVO    [1 de 4]:  GRUPOS POBOACIONAIS ESPECÍFICOS             

Temática:

Obxectivo:

Iniciación á informática para persoas con discapacidade 
intelectual

Formarse no uso do ordenador e outras tecnoloxías así coma 
favorecer a integración social, educativa e laboral destas 
persoas.

AMIPA

Destinatarios:

Persoas con Síndrome 
de Down e/ou outras 
necesidades educativas 
especiais.
Familiares de ditas 
persoas. 



COLECTIVO:  GRUPOS POBOACIONAIS ESPECÍFICOS             

CIM

Temática:

Obxectivo:

Iniciación á informática
Iniciación á Internet
Trámites electrónicos

Ofrecer formación en Novas Tecnoloxías a mulleres en risco 
de exclusión social e con dificultades de desenvolvemento 
profesional.

Manexo dunha cámara 
dixital
Miradas de Muller
Etc.

Destinatarias:

Usuarias do Centro 
de Información á 

Muller (CIM) padronés



COLECTIVO    [2 de 4]: POBOACIÓN EN XERAL                                       

Tipoloxía dos cursos Formación dixital básica.
Ofimática e software libre.

Modalidade de impartición Formación presencial

Nenos
Destinatarios:

Nenos/as de 
6 a 14 anos



COLECTIVO: POBOACIÓN EN XERAL                                       

Tipoloxía dos cursos Formación dixital básica.
Ofimática e Software Libre.
Empresarios e emprendedores.
Administración electrónica.
Operacións a través de Internet
Imaxe e audio
Busca de emprego.
Etc.

Modalidade de impartición Formación presencial

Adultos



COLECTIVO    [3 de 4]:   ENTIDADES COLABORADORAS                          

Temática: Busca activa de emprego.

Mellorar as súas posibilidades de inserción sociolaboral. 

Modalidade de impartición Formación presencial

Destinatarios:
Persoas desempregadas dos concellos de 
Padrón e Dodro que están a participar no 
II Plan Galego de Inclusión Social e que 
teñen incluída accións formativas de 
busca de emprego nos seus Itinerarios 
Personalizados de Inserción (IPIs) 

Obxectivo:



COLECTIVO:   ENTIDADES COLABORADORAS                          

Temática: O PAR (Programa de Asignación de Recursos) e o 
expediente dixital.

Mellorar as competencias no manexo do aplicación

Modalidade de impartición Formación presencial

Destinatarios:

Persoal do concello de Padrón e Dodro

Obxectivo



COLECTIVO   [4 de 4 ]: POBOACIÓN ESPECIALIZADA                               

Destinatarios

Temáticas dos cursos

Persoas con coñecementos sólidos en informática ou 
profesionais en diversos campos da tecnoloxía.

Creación de videoxogos.
Posicionamento na Web.
Retoque de fotografía con “Photoshop”.
Motivando ao emprendedor.
Streaming de audio e video.
O papel do “community manager”.
Produción audiovisual.
Edición e montaxe de video e audio.
Creación de contidos multimedia e web 2.0.
Motivación ao emprendemento feminino no eido da 
fotografía dixital.
¿Vendes en internet?: o teu negocio sen límite.
Retoque fotográfico con GIMP.
Virtualización e alta dispoñibilidade en Linux.
Etc.

Modalidade de impartición Formación on line



IV. APRENDER CON SOFTWARE LIBRE (SwL) 

Debian baseado en GNU/Linux



PERFÍS DE USUARIO: EN FUNCIÓN DO GRADO DE ESPECIALIZACIÓN

Trata sobre aspectos xerais das novas ferramentas 
implantadas (escritorio, ferramentas do entorno, manexo 
básico...) e aporta unha gran efectividade de cara a eliminar os 
temores iniciais dos usuarios fronte a Linux.
Asemade con este tipo de formación tamén se reforza o 
adquirir os coñecementos básicos no uso do ordenador  como 
ferramenta de traballo independientemente do sistema 
operativo empregrado.

FORMACIÓN 
BÁSICA

Aqueles usuarios cunha base sólida no uso do ordenador 
necesitaron unha formación xeneralista algo máis avanzada 
que lles permitise explotar o novo Sistema Operativo de Linux e 
sacarlle todo o seu rendemento. 

FORMACIÓN 
INTERMEDIA

Dirixida a áreas funcionais con necesidades concretas que se 
centra xeneralmente sobre una ferramenta concreta. Por 
exemplo, formación especifica sobre ferramentas gráficas 
como GIMP

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA



CONCLUSIÓNS: EN RELACIÓN Á MIGRACIÓN A LINUX 

Incidencias:  Migrar significa traballar sobre un sistema establecido e transformarlo noutro. 
Polo que é casi inevitable que durante a fase de adaptación, nos usuarios xurdirán maior 
número de dúbidas  ao chegar aos seus fogares, salas de informática, etc., e atopar unha 
interface distinta -ao dispor esos Pcs de Windows como S.O-, e, as cales, foron solventadas 
a través da formación específica por perfís de usuario.

Interfaz amigable:  O usuario/a atópase unha  contorna agradable de fácil navegación e 
uso, no que paulatinamente se atopa máis cómodo.

Organización da contorna intuitiva:  A distribución dos menús en distintas categorías ou 
seccións nas que agrupan as distintas aplicacións instaladas no ordenador, facilita  a rápida 
localización de calquera aplicación instalada no PC por parte do usuario/a.

Desenvolvemento das actividades formativas: O programa formativo planteado seguiu as 
pautas, calendario e deseño previstos, sen  que se produciron problemas reseñables  en 
cuestións organizativas, de coordinación e de infraestruturas relacionadas coa migración ao 
novo S.O

Rendemento dos equipos:  En canto ao rendemento dos equipos informáticos  e dos 
recursos audiovisuais (pantalla de plasma e proxector) foron satisfactorios  sen que sexan 
destacables incidencias nos mesmos, a pesar de mudar o Sistema Operativo Windows 
pola distribución libre de GNU/LINUX



 

MOITAS GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN

                          

                      

XULLO DE 2013
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