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CURSO NIVEL BÁSICO

Iniciación á informá�ca e correo electrónico

Días:   martes e xoves do 3 ao 26 de marzo

Horario: de 9:30 a 11:00 h.

Con�dos: Conceptos básicos da informá�ca, 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, xes�ón e 

manexo de arquivos e cartafoles, unidades extraíbles, almacenamento de datos.  Saber que é o correo 
electrónico e como funciona. Iden�ficar as dis�ntas 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 26 de febreiro (9:00) ao 2 de marzo (12:00) de 2020 

Pódese facer a reserva de praza na web h;p://cemit.xunta.es/gl/centro/101
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CURSO NIVEL AVANZADO

Libre Office Writer II 
Procesador de Textos

Días: luns e mércores do 9 o 23 de marzo.
Horario:  de 16:30  a 18:30 h.

Con�dos: 1. Configurar páxina, 2. Cabeceira e Rodapé,3. Crear Nota ao Rodapé, 4. Crear seccións 
determinadas do documento, 5. Traballo co Texto en columnas, 6. Traballar con documentos grandes, 7. 

Tabulacións, 8. Construción de Modelos, 9. Táboas, 10. Personalizar Barra de Ferramentas, 11. Viñetas en 
Numeración, 12. Caixas de texto, 13. Quebras manuais e de páxina, 14. Inserir campos predefinidos

Coñecementos mínimos requiridos: ter realizado writer I (básico)

Inscrición: do 26 de febreiro  (9:00)  ao 5 de marzo  (12:00)  

Pódese facer a reserva de praza na web:
 h;p://cemit.xunta.es/gl/centro/101
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CURSO DE NIVEL MEDIO
 CALC I (básico)

Días: martes e xoves  do 3 ao 26 de marzo 

Horario:  11:30 a 13:00 h.
     

Con�dos:  Introdución ao medio de traballo (Libre Office Calc), introdución e modificación de datos, formato 
de celas, filas e columnas (cor, �po de datos, bordos, dimensións etc.), filtros e ordenación dos datos, traballo 

con fórmulas, creación de gráficos

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

Inscrición: do 26 de febreiro  (9:00) ao 2 de marzo (12:00)

Podese facer a reserva de praza na web h;p://cemit.xunta.es/gl/centro/101
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CURSO NIVEL MEDIO

USO DE PROGRAMAS DE CONTROL PARENTAL PARA O ACESO E 
USO DE INTERNET E NOVAS TECNOLOXIAS

Días:  luns e mercores do 23 ao 30 de marzo
Horario:  de 18:45 a 20:15 h.

Con�dos:  Coñece as principais ferramentas de control parental  que permiten protexer as e os 
menores de acceso á con dos inadecuados en internet. Ferramentas que limitan o tempo de uso 

de disposi vos. Iden fica todas as ferramentas dispoñibles para ofrecer un entorno seguro no que 
poder familiarizarse coas novas tecnoloxías.   

Observacions:  É imprescindible coñecementos mínimos de manexo de ordenador, de 
smartphone e de internet

Inscrición do 26 de febreiro (9:00) ao 18 de marzo  (12:00) 

Podese facer a reserva de praza na web h;p://cemit.xunta.es/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 permi do a realización dos cursos en equipos persoais.

✗ Os cursos da Aula CeMIT do Centro Cívico de Eirís clasi0canse nos seguintes niveis: 
nivel básico, nivel medio e nivel avanzado (referido aos coñecementos informá cos 
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 acredita vo deberá asisi r a un mínimo do 80 % das 
horas de duración do curso, así como ter un bo aproveitamento dos con dos 
traballados.


