Concellería de Participación

ACTIVIDADES FORMATIVAS OFERTADAS
1

Constitución dunha asociación.
Xestións e trámites online coa Administración

2

Sistemas de videoconferencia

3

Uso de smartphone e alfabetización dixital

4

Ciberseguridade para persoas usuarias

5

Uso de redes sociais dirixido a familias

6

Uso de redes sociais dirixido a menores (máis de 10 anos)

- Todas as actividades formativas están dirixidas tanto ó tecido asociativo como á
cidadanía en xeral.
- Para participar nelas deberase cubrir o correspondente modelo de solicitude, que se
poderá presentar a través da sede electrónica (www.ferrol.gal \ Sede electrónica \
Portal do Cidadán \ Nova solicitude electrónica) ou ben presencialmente a través do
Rexistro Xeral (o modelo está disponible tanto na web como no citado rexistro).
- Cada actividade disporá de dúas edicións, agás as actividades referentes ó uso de
redes sociais dirixido tanto a familias como a menores, que terán tres edicións cada
unha. O límite de prazas por cada edición é de 15.
- As prazas cubriranse por orde de chegada das solicitudes. As listaxes das persoas
admitidas para participar nas actividades publicaranse no Taboleiro de Anuncios da
web municipal do Concello con antelación ó seu desenvolvemento.
- Cada actividade inclúe dúas charlas formativas presenciais, unha inicial e unha final,
e porase a disposición dos participantes unha plataforma online cos contidos da
mesma.
- As actividades serán impartidas por Tagen Ata Lingua e Comunicación, SCG.
Para máis información:
Participación Cidadá – Tfs: 981 944 015 e 981 944 219 / Email: participacion@ferrol.es
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1

Constitución dunha asociación.
Xestións e trámites online coa Administración

- Pasos constitución asociación. Inscrición e actualización de datos da asociación.
- Obtención certificado electrónico da FNMT.
- Obriga de relacionarse electronicamente. Consultar as notificacións electrónicas.
Temario:
1- Que é unha asociación. Conceptos básicos.
2- Modelos constitutivos.
3- Trámites coa Administración: e-administración.
2

Sistemas de videoconferencia

- Importancia da videoconferencia e o seu papel na formación.
- Vantaxes e limitacións.
- Elementos necesarios para levar a cabo unha videoconferencia.
- Principais aplicacións de software de videoconferencia.
- O streaming: Historia. Como preparar o noso streaming. Plataformas para aloxar os
nosos contidos en streaming. Como gardar emisións en directo.
Temario:
1- A videoconferencia: definición e características.
2- Sistemas de videoconferencia.
3- O streaming.
3
-

Uso de smartphone e alfabetización dixital

Tecnoloxías da información e da comunicación.
Comprender e mellorar no uso das novas tecnoloxías.
Realizar chamadas, xestión contactos, mensaxes, axenda, calculadora e despertador.
A conexión a internet. O correo electrónico. Descarga e instalación de aplicacións.
Uso de Whatsapp e outros trucos sinxelos.
Certificados dixitais. Citas médicas e declaración da renda.
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Temario:
1- Os ordenadores e teléfonos intelixentes. Coñecendo as TIC.
2- Internet e uso de dispositivos: navegación segura, utilidades para uso diario.
3- O Whatsapp. Consellos privacidade e seguridade.
4- Certificado dixital. Citas SERGAS e declaración da renda.
4

Ciberseguridade para persoas usuarias

- Coñecer as ameazas: virus, malware, intentos de intrusión e roubo de información.
- Ferramentas de prevención de ataques.
- Como protexernos ante as ameazas
Temario:
1- A seguridade nos sistemas de información.
2- Ciberseguridade.
3- Software perigoso.
4- Seguridade en redes sen fíos (WIFI).
5- Ferramentas de seguridade.
5
-

Uso de redes sociais dirixido a familias

Coñecer as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).
A potencialidade das TIC.
As posibilidades de mellora e a comunicación que aportan as TIC.
Os valores da educación nas redes sociais.
Os problemas das novas tecnoloxías: como tratalos.
Recursos para familias.

Temario:
1- Introdución á internet. Conceptos básicos.
2- Redes sociais máis empregadas.
3- Os perigos das redes sociais. Problemas derivados.
4- Prevención e recursos para familias.
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6
-

Uso de redes sociais dirixido a menores (máis de 10 anos)

Coñecer as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).
A potencialidade das TIC.
As posibilidades de mellora e a comunicación que aportan as TIC.
Os valores da educación nas redes sociais.
Os problemas das novas tecnoloxías: como tratalos.
Recursos para menores.

Temario:
1- Introdución á internet. Conceptos básicos.
2- Redes sociais máis empregadas.
3- Os perigos das redes sociais. Problemas derivados.
4- Prevención e recursos para menores.
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