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Introdución

A nova Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT) configurase como un

importante vehículo para a posta en práctica de iniciativas orientadas a impulsar o emprego das TIC de cara a

fomentar a empregabilidade, a competitividade empresarial, a eInclusión, o eBenestar e o pulo da

eAdministración.

A Rede convértese deste xeito nun instrumento esencial de soporte á nova estratexia en materia de

Sociedade de Información, definida a través da Axenda Dixital 2014.gal, contribuíndo a:

Vertebrar territorial e socialmente Galicia

Crear condicións de acceso igualitario ás novas tecnoloxías

Prestar servizos de formación en TIC como facilitador na procura de emprego

Impulsar o crecemento do sector empresarial tradicional

A través da formación no uso de novas tecnoloxías como elemento imprescindible para o aumento 
da súa competitividade

Especializar aos profesionais do sector TIC 

Incrementar a capacidade deste sector de prestar servizos cada vez máis avanzados

Potenciar os coñecemento tecnolóxicos do empregado público

Como garante do éxito do actual esforzo da Xunta de Galicia no impulso da eAdministración
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Dos obxectivos estratéxicos aos obxectivos operativos

Nos obxectivos estratéxicos sinalados anteriormente condénsanse os diferentes obxectivos operativos da

Rede CeMIT:

Obxectivo operativo 1. Promover o uso das novas tecnoloxías na poboación, en
especial naqueles colectivos onde a fenda dixital se fai máis evidente (mulleres,
maiores, discapacitados, inmigrantes, desempregados/as...).

Obxectivo operativo 2. Recoñecemento das capacidades como instrumento para
motivar aos cidadáns á aprendizaxe TIC co obxectivo de facilitar a súa incorporación ao
mercado laboral.

Obxectivo operativo 3. Dinamizar ás Pemes e Micropemes, amosándolles as vantaxes
da SI para o desenvolvemento empresarial e fomentar o uso das TIC no tecido
empresarial.

Obxectivo operativo 4. Difusión das melloras de competitividade e produtividade
derivadas da introdución de solucións tecnolóxicas contrastadas en determinados
sectores claves da sociedade.

Introdución

Obxectivo estratéxico 1. Vertebrar territorial e socialmente Galicia 

Obxectivo estratéxico 2. Impulsar o crecemento do sector empresarial tradicional
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Dos obxectivos estratéxicos aos obxectivos operativos (cont.)

Obxectivo operativo 5. Fomentar a formación entre os profesionais galegos para que
sexan capaces de dar resposta ás necesidades, retos e proxectos dos diversos sectores do
tecido produtivo relacionados coas TIC e a Sociedade da Información.

Obxectivo operativo 6. Actuar como centro de difusión e intercambio de coñecemento
tecnolóxico, co obxectivo de incrementar o nivel de transferencia de coñecementos entre
as empresas galegas do sector TIC e a súa capacidade de transformación en produtos,
procesos ou servizos innovadores.

Obxectivo operativo 7. Divulgación e promoción entre os empregados públicos dos
servizos TIC prestados polas diferentes Administracións.

Obxectivo operativo 8. Elaboración de plans de formación e capacitación dos
empregados públicos aliñados coas novas demandas tecnolóxicas existentes.

Introdución

Obxectivo estratéxico 3. Especializar aos profesionais do sector TIC e incrementar a capacidade do 
sector

Obxectivo estratéxico 4. Potenciar os coñecementos tecnolóxicos do empregado público
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En especial nos colectivos onde a fenda dixital se fai máis evidente

(mulleres, maiores, discapacitados, inmigrantes, desempregados...).

Deste xeito, os profesionais galegos serán capaces de dar resposta ás

necesidades, retos e proxectos dos diversos sectores do tecido produtivo

relacionados coas TIC e a Sociedade da Información.

Os Plans de formación serán adecuados ás novas demandas tecnolóxicas,

multimedia e audiovisuais.

Amosaráselles as vantaxes da SI para o desenvolvemento empresarial e

fomentarase o uso das TIC no tecido empresarial.

A través da Rede CeMIT se difundirán as iniciativas da Xunta de Galicia no

ámbito da Sociedade da Información, formación e emprego

Obxectivos

Promover o uso das novas tecnoloxías na poboación1

2

3

4

A Rede CeMIT desenvolverase cunha imaxe de marca propia na que participen todas as administracións

afectadas e servirá como elemento xerador de crecemento e desenvolvemento económico no marco das

directrices da Axenda Dixital 2014.gal. Os obxectivos son os seguintes:

Proporcionar Plans de Formación

Dinamizar as Pemes e Micropemes

Fomentar a formación entre os profesionais galegos 

5 Difundir e capacitar nos servizos da Administración Electrónica

6 Converter a Rede nunha ferramenta transversal 

7 Optimizar os recursos e infraestruturas dos Concellos
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Axentes involucrados

CONCELLOS REDE CEMIT

ENTIDADES COLABORADORAS REDE CEMIT

 Na actualidade son 89 os concellos adheridos á Rede CEMIT e 53 os que
asinaron o protocolo de adhesión que lles posibilitará a contratación dun
Axente TIC que impulsará as actividades no centro.

 Os centros adheridos poderán utilizar a infraestrutura tecnolóxica e software
común (portal web, correo electrónico, mensaxería instantánea, repositorio
de contidos, plataforma de teleformación, comunidade virtual,...) que lles
permita desenvolver a súa labor e facilite a posta en común de experiencias
que enriquezan ao conxunto dos axentes que conformen a Rede CeMIT.

Entidade Colaboradora que utilice a infraestrutura da Rede CeMIT para a difusión dos seus proxectos
en materia de alfabetización dixital.

Entidade Colaboradora que queira desenvolver nas súas instalacións o Plan de Formación da Rede 
CeMIT.

1

2
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O público obxectivo e os ámbitos de actuación aos que vai dirixida a Rede son:

Identificación dos colectivos e ámbitos de actuación

PÚBLICO OBXECTIVO ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

CIDADANÍA

PROFESIONAIS TIC

EMPRESAS

EMPREGADOS 
PÚBLICOS

AXENTES 
TERRITORIAIS

Desempregados, maiores, inmigrantes, 
mulleres,

persoas con discapacidade

Ocupados ou desempregados

Micropemes e autónomos

Empregados/as públicos

Servizos municipais, asociacións civís, 
asociacións empresariais, ONG’s, ANPAS

Alfabetizar dixitalmente e  proporcionar autonomía 
dixital

Difundir os servizos da eAdministración

Contribuír á formación técnica dos profesionais TIC

Capacitar no uso das ferramentas TIC que proporcionan 
melloras na xestión de empresa

Difundir os servizos da  eAdministración

Capacitar no uso das ferramentas TIC necesarias para o 
desenvolvemento da eAdministración

Capacitar no uso das ferramentas TIC
Difundir os servizos electrónicos 
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Carta de servizos (1/2)

A carta de servizos da Rede é a que se presenta a continuación:

SERVIZOS PRESTADOS POLA REDE

PRESENCIAL ON-LINEALFABETIZACIÓN DIXITAL

AVANZADA PROFESIONAIS TIC

MULTIMEDIA E AUDIOVISUAL

FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

AULA ABERTA

1

2

3

http://www.sxc.hu/photo/427088
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Carta de servizos (2/2)

A Formación é un dos servizos principais que ofrecerá a nova rede a cidadáns, profesionais TIC, empresas, empregados públicos e
axentes territoriais a través de dúas modalidades:

 Formación presencial: impartirase directamente dende os centros da rede para o que se definirán accións de formación tales
como as que se detallan a continuación:

o Formación en alfabetización dixital

o Formación avanzada profesionais TIC

o Formación multimedia e audiovisual

 Formación on-line: permitirá aos cidadáns realizar actividades formativas a través dun centro virtual de formación con dúas
funcións complementarias: titorización e interacción.

FORMACIÓN

Organización de charlas e xornadas de sensibilización e divulgación das actividades da Rede, a captación de usuarios e introdución a
temas relacionados coas novas tecnoloxías serán actividades que forman parte da carta de servizos da nova rede e que serán
planificadas en función das necesidades e demandas detectadas.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Os centros da rede tamén se converterán en “aulas abertas”, auténticos espazos nos que os seus usuarios/as, dentro dun horario
establecido, poderán acceder libre e gratuitamente á utilización das aulas, para o que contarán co apoio e asesoramento dos axentes
TIC.

AULA ABERTA

1

2

3
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As aulas da Rede: A Coruña

2

21
3

2

1

5

1

2

2

2

1

1

1

2 1

6
1
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As aulas da Rede: Lugo

1

2

1

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1
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As aulas da Rede: Ourense 

2

1

3

3

2

3

1

1
1

1

1
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As aulas da Rede: Pontevedra

1
1

1
1

3

3

3

4

2

2
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As diferentes categorías temáticas nas que serán incluídos todos e cada un dos cursos que
integran o Plan de Formación do catálogo de servizos son:

Catálogo de servizos: Formación

Formación Básica: o uso das novas tecnoloxías nos colectivos con maior risco de exclusión
1

2

3

4

5

6

Orientación Laboral: como utilizar internet para a búsqueda de emprego

Redes Sociais: actividades encamiñadas ao coñecemento das distintas Redes Sociais
existentes hoxe en día (Facebook, Twenti, LinkedIn, ...) examinando os perigos e
oportunidades das mesmas.

Comercio e Banca: actividades orientadas a coñecer as vantaxes de realizar compras,
ventas e trámites bancarios a través de Internet, e cómo facelo de forma segura.

Ocio e Servicios da Rede: actividades enfocadas a coñecer e explorar recursos dispoñibles
en Internet destinadas ao ocio e a diversión

Equipamento TIC e Conectividade: actividades orientadas a coñecer, manexar e configurar
equipamento TIC (ordenadores, móbiles, cámaras de fotos, (...
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Catálogo de servizos: Formación

8

9

10

Seguridade TIC: actividades enfocadas a detectar as principais ameazas das TIC e a adoptar 
medidas para a protección dos datos e do ordenador.

Deseño gráfico: actividades encamiñadas a expoñer e empregar novas formas de 
comunicación: correo electrónico, mensaxería instantánea, VoIP, TDT, ...

Administración Electrónica: actividades enfocadas á promoción e emprego dos servizos 
electrónicos das Administracións públicas dispoñibles en Internet.

Xestión de Empresa: actividades orientadas a expoñer as vantaxes de solucións TIC 
xenéricas que axuden as empresas a mellorar os seus procesos de negocio.

Multimedia e audiovisual: actividades orientadas á creación e protección dos contidos 
multimedia, así como aquelas vinculadas ao ámbito multimedia.

Formación TIC avanzada: actividades formativas especializadas e de carácter técnico para 
os profesionais TIC  galegos, ocupados ou en busca de emprego.

11

12

13

Ofimática: actividades orientadas a expoñer e empregar  ferramentas TIC para a redacción 
de documentos, elaboración de follas de cálculo, presentacións, ...

7
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Mercar a través de Internet

A nova rede constitúe un espazo ideal para a difusión e a sensibilización da importancia e beneficios das TIC
entre os cidadáns, as empresas, etc.

Para levar a cabo esta tarefa con éxito, a rede tamén organizará dentro do catálogo de servizos charlas e
xornadas de sensibilización entre as que podemos enumerar as seguintes:

Catálogo de servizos: Actividades de difusión

Trámites a través de internet coa Administración 
Pública

O DNI Electrónico

Sociedade da Información no sector agroganadeiro

Menores e Internet: Un reto para pais e nais

Banca Electrónica

Redes Sociais

Software Libre

Axudas TIC  a autónomos

SIXPAC

Lei Orgánica de Protección de Datos

As TICs no seu comercio: todo vantaxes

Solicitude de Cita Médica en Internet
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A práctica totalidade dos centros da nova rede tamén van a permitir aos usuarios/as dentro dun horario
claramente establecido, o acceso libre e gratuíto para a utilización do equipamento, a navegación por
Internet, etc., nos que un axente TIC, apoia e titoriza nos diferentes servizos dispoñibles:

Catálogo de servizos: Aula Aberta

Navegación por Internet

Carné e Usuario

Comunicación: correo , videoconferencia…

Autoformación: guías, titoriais…

Búsqueda de emprego

Traballos escolares

Formación online…

http://track.did-it.com/n?tid=eba3dd20b4421&url=http://www.istockphoto.com/file_closeup/?id=11847951&refnum=1352414&source=sxchu04&source=sxchu04
http://www.sxc.hu/photo/1316486
http://www.sxc.hu/photo/1327984
http://www.sxc.hu/photo/892247
http://www.sxc.hu/photo/1197801
http://www.sxc.hu/photo/182201
http://www.sxc.hu/photo/427088
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Á marxe das actividades e dos servizos sinalados a nova Rede tamén presta complementariamente outros
servizos que se sinalan a continuación:

Outros servizos

Actividades fora do catálogo habitual postas en marcha por iniciativa dos Axentes TIC e os concellos ante a demanda 
existente ou por percibir certas necesidades formativas dun colectivo determinado

INICIATIVAS

Proxectos ou actividades postas en marcha pola propia rede en colaboración con outros organismos ou entidades
(asociacións discapacidade , asociacións empresariais, asociacións culturais, ONGs, e servizos municipais de Xuventude,
Igualdade, Emprego, Servizos Sociais, Sanidade…)

PROXECTOS E COLABORACIÓNS
2

1
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Establecerase un sistema de mellora continua que garantirá en todo momento a satisfacción dos usuarios da
Rede CeMIT:

Compromisos de calidade

Buzón de suxerencias

Enquisas de satisfacción das 
formacións e do uso dos centros

Dirección de correo electrónico accesible

Servizo de atención a usuarios/as (CAU)

http://www.sxc.hu/photo/874012
http://www.sxc.hu/photo/1102197
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.marinasalvador.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/encuestas.jpg&imgrefurl=http://www.marinasalvador.com/blog/2009/06/&usg=__7-nG7EGLSp4ncJbJzLGk6VuhoeY=&h=317&w=315&sz=75&hl=es&start=5&tbnid=EJS1ddCJlTHhWM:&tbnh=118&tbnw=117&prev=/images?q=encuestas&gbv=2&hl=es
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Poderán solicitar a adhesión á Rede CeMIT aqueles concellos ou entidades que dispoñan dun aula de acceso
público que cumpra uns requisitos mínimos establecidos pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento dos
servizos e actividades da Rede CeMIT.

Máis información:

http://cemit.xunta.es

cemit@xunta.es

Adhesión á Rede CeMIT




