CURSO NIVEL BÁSICO

Iniciación á informática e correo electrónico
Días: luns e mércores do 3 ao 26 de febreiro
Horario: de 16:30 a 18:00 h.
Contidos: Conceptos básicos da informática, primeiros pasos (acender, apagar e manexar o rato e o teclado
con soltura), escritorio, elementos, lugares do equipo, e manexo de ventás, arquivos e cartafoles, xestión e
manexo de arquivos e cartafoles, unidades extraíbles, almacenamento de datos. Saber que é o correo
electrónico e como funciona. Identificar as distintas formas de acceder ao correo. Aprender a redactar, enviar e
recibir correos electrónicos. Enviar e recibir documentos adxuntos, etc.

Coñecementos mínimos : non se requiren coñecementos previos.
Inscrición do 23 (16:00) ao 31 (12:00) de xaneiro de 2020
Pódese facer a reserva de praza na web http://cemit.xunta.es/gl/centro/101
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CURSO NIVEL MEDIO
Libre Office Writer (básico)
Procesador de Textos
Días: luns e mércores do 3 o 17 de febreiro.
Horario: de 18:15 a 20:15 h.

Contidos: Qué é un procesador de texto, introdución ao medio de traballo LibreOffice
Writer, creación de documentos: estrutura e propiedades, formato, estilo, imaxes, debuxos,
fórmulas, táboas, cabeceiras, pés de páxina e seccións.

Coñecementos mínimos requiridos: utilizar con axilidade un ordenador (manexo
do rato e teclado, apertura e peche de programas, uso de cartafoles, etc.)

Inscrición: do 23 (16:00)

ao 31 (12:00) de Xaneiro.
Pódese facer a reserva de praza na web:
http://cemit.xunta.es/gl/centro/101
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CURSO DE NIVEL MEDIO
Google APPS. Ferramentas na nube
Días: luns e mercores do 19 ao 26 de febreiro
Horario: 18:15 a 20:15 h.
Google ofrece varias aplicacións gratuítas online: Google Docs, un procesador de textos Online; Google Maps,
para localizar unha ubicación Google Drive, almacenamento na nube, etc. Verase o manexo destas aplicacións, as
Google Apps, que funcionan de xeito totalmente online.

Contidos : As Google Apps: Maps, Docs, Drive, etc.
Características principais das Google Apps. Manexo das Google Apps

Coñecementos mínimos : Requírense coñecementos mínimos de manexo do ordenador e de
internet e contar cunha conta de correo de Gmail, funcionamiento do escritorio, abrir e pechar
programas e cartafoles, etc.

Inscrición: do 10 (12:00) ao 17 de febreiro (12:00)
Podese facer a reserva de praza na web http://cemit.xunta.es/gl/centro/101
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CURSO NIVEL AVANZADO
APPS PARA O MÓBIL, BÁSICAS PARA A VIDA DIARIA
Días: martes e xoves 11 ao 20 de febreiro
Horario: de 11:15 a 12:45 h.

Contidos:

I. Ser capaces de instalar e manexar aplicacións no móbil. II. Entender o
funcionamento e a filosofía das aplicacións ligadas ao xeoposicionamento. III. Manexo das
aplicacións. IV. Utilizar whtasapp como medio para comunicarnos. V. Como envíar fotos e videos.
VI. Mensaxes de voz e textos. VII. Banco móvil, bus, etc.
Observacions: É imprescindible aportar teléfono móvil propio.

Inscrición do 3 (16:00) ao 7 (12:00) de febreiro
Podese facer a reserva de praza na web http://cemit.xunta.es/gl/centro/101
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CURSO NIVEL MEDIO
APRENDE A USAR O MÓBIL PARA MAIORES
DE 55 ANOS
DIAS: martes e xoves do 11 ao 20 de febreiro
HORAS: de 9:30 a 11:00 h.
CONTIDOS: Ensinar aos participantes as pautas básicas do funcionamento dos

móbiles
así como solucionar as dúbidas que poidan ter para facer a súa experiencia máis doada, que
adquiran maior autonomía persoal e que se familiaricen coa tecnoloxía móbil.
OBSERVACIÓNS: É necesario ter coñecementos básicos de informática e aportar
móbil propio. Sistema operativo ANDROID

Inscrición: do 3 (16:00) ao 7 de febreiro (12:00)
Pódese facer a reserva de praza na web https://cemit.xunta.gal/gl/centro/101
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CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN NOS CURSOS DA AULA CEMIT DO
CENTRO CÍVICO DE EIRÍS
✗

Os cursos realizaranse nos equipos da Aula Cemit do Centro Cívico de Eirís.

✗

Non está permitido a realización dos cursos en equipos persoais.

✗

✗

✗

Os cursos da Aula CeMIT do Centro Cívico de Eirís clasifícanse nos seguintes niveis:
nivel básico, nivel medio e nivel avanzado (referido aos coñecementos informáticos
das persoas usuarias).
É imprescindible ter adquiridos os coñecementos previos necesarios para a realización
dos cursos. De non ser así, este feito poderá supoñer a baixa no mesmo.
Para a obtención do diploma acreditativo deberá asisitir a un mínimo do 80 % das
horas de duración do curso, así como ter un bo aproveitamento dos contidos
traballados.
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