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A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnoloxica votou a andar 

en marzo do 2011 co obxectivo de integrar e fomentar o uso das TIC na 

sociedade galega como medio para o impulso do emprego e a 

competitividade empresarial. 

Rede CeMIT 
Unha rede consolidada no territorio 

98 aulas CeMIT 

92 concellos 

53 comarcas 

Cobertura acadada no 2011 
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Rede CeMIT 
2011 retos cumpridos 

interconexión das aulas a través da RCXG…  

Superáronse amplamente os obxectivos marcados … 

E mellorouse a vertebración da rede… 

… novos recursos e ferramentas comúns 

usando e fomentando o Software Libre 

10.000

1.000

10.000

18.047

2.116

10.183

OBXECTIVO
2011

DATOS 
ACADADOS

HORAS DE 
FORMACIÓN

CURSOS

USUARIOS

9.394 h. 

2.850 h. 

2.648 h. 

3.155 h. 

Alfabetización dixital 

Multimedia e audiovisual 

Profesionais TIC 

Empregados públicos 
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Rede CeMIT 
Catálogo de servizos 2012 

FORMACIÓN 

Cidadanía 

Empregados públicos 

Profesionais TIC 

ACTIVIDADES DIFUSIÓN 

Charlas, xornadas e actividades de divulgación para a 
sensibilización e o fomento do uso das novas tecnoloxías   

AULA ABERTA 

Espazos de acceso e uso libre das novas tecnoloxías e de internet 

Alfabetización dixital 

Multimedia audivisual 
Aulas CeMIT 

CNTG 

EGAP 
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NOVOS OBXECTIVOS REDE CeMIT 2012 

+ 15.000 usuarios 

Rede CeMIT 
Novos retos para o 2012 

+ 20.000 horas de formación 

+ 3.000 actividades formativas 

 Un 50% máis que o exercicio pasado 

Duplicamos os obxecticos do ano 2.011 

Triplicamos a oferta de actividades  
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Rede CeMIT 
Unha nova visión centrada nos teus resultados 

As principais novidades no novo Plan de Formación da Rede CeMIT  preséntanse para 

os eidos da formación en alfabetización dixital e multimedia e audiovisual. Estas 

novidades buscan obter as melloras necesarias para acadar os obxectivos formulados 

 

 
ORIENTACIÓN A 
CAPACIDADES E 

COLETIVOS 

MEDICIÓN DA 
ALFABETIZACIÓN  

MAIOR 
ACCESIBILIDADE 

MELLORA CONTÍNUA 

ITINERARIOS 
FORMATIVOS 

PROBAS DE NIVEL E 
APROVEITAMENTO 

TELEFORMACIÓN 
ACTUALIZACIÓN 
PERIÓDICA PLAN 

FORMACIÓN 

¿Que precisas 
aprender? 

¿Foiche útil a 
formación? 

Onde queras e 
cando queras 

Crecendo coas 
túas 

necesidades 
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Rede CeMIT 
Adaptamos a formación as túas necesidades 

Nova organización dos cursos que facilita a capacitación dos usuarios 

Colectivos e 
destinatarios

Nivel de 
coñecemento

Capacidades 
e habilidades

13 Itinerarios – Máis de 60 cursos 

Fo
rm

ac
ió

n
 D

ix
it

al
B

ás
ic

a

Empresarios e

Emprendedores

Ofimática en                  
Software Libre

Formación 

Desempregados

Equipamento TIC
Capacitación      
especializada e 
software libre

Administración              
Electrónica

Redes Sociais
Operacións a 
través                
de Internet

3 eixos de organización

Ocio en Internet

Imaxe e Audio
Creación 
Multimedia e 
Web 2.0

Microactividades
Multimedia e 
Ferramentas TIC

A formación presencial nas Aultas CeMIT compleméntase coa 

creación dunha Aula de formación virtual, que achegará a 

alfabetización dixital a un maior número de usuarios.  



CeMIT|  8 

O novo Plan de Formación constitúese como un elemento vivo e en constante 

evolución, sempre en función das necesidades e o nivel dos usuarios. 

Rede CeMIT 
Cambiamos contigo 

Plan 
formación 

Análise 
actividade 

Detección 
necesidades 

Adaptación 
itinerarios 

Probas de 
nivel

Formación

Proba de 
aproveitamento

Enquisa de 
satisfacción

Ánalise
resultados

A medición do nivel de aproveitamento dos cursos e da actividade da Rede 

permitirá adaptar o Plan de Formación á realidade da cidadanía galega.  
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Rede CeMIT 
Formación centros de alta especialización 

A EGAP deseña e imparte o programa de formación 
para empregados públicos/as de Galicia. Así, 
constitúese como principal instrumento do que 
dispón a Xunta para a profesionalización da Función 
Pública e a implantación da eAdministración 

O CNTG contribúe na formación e capacitación dos 
profesionais TIC galegos a través de cursos 
especializados e certificacións tecnolóxicas de 
primeiro nivel.  

Os centros de alta especialización colaboran coa Rede CeMIT na promoción das novas 
tecnoloxías en colectivos específicos e constitúense como dúas compoñente 
indispensable para acadar os obxectivos estratéxicos da Rede CeMIT. 

Previstos para o 2012 

24 cursos 

+3.400 horas 

Previstos para o 2012 

38 cursos 

+1.900 horas 
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O plan de formación 2012 poderá consultarse 
dende hoxe en: 

Rede CeMIT 

http://cemit.xunta.es 

http://imit.xunta.es 




