Temario do Curso
Aforamento: de 10 alumnos/as
Duración: 50 horas, repartidas en 10 sesións de 5 horas cada unha.

Presentación Relatorios ﬁnanciamento.

O proxecto implusado pola COGAMI-PONTEVEDRA a través do que se
dota dunha plataforma web e se forma a un grupo de alumnos/as e
técnicos/as do crd.mos, está ﬁnanciado a través dunha subvención para a
actuacións de difusión relacionadas co desenvolvemento da sociedade
da información. Está subvención foi concedida o abeiro da resolución do
15 de xuño de 2010, da secretaria xeral de Modernización e Innovación
tecnolóxica, pola que estableceron as bases reguladoras para a
concesión en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas
destinadas a entidades sen ánimo de lucro, para actuacións de difusión
relacionadas co desenvolvemento da Sociadade da Információn na
Comunidade Autónoma de Galicia, coﬁnanciadas polo Fondo Spocial de
Desenvovemento Rexional (Feder) e polo Plan Avanza durante o 2010.

Expediente: PR521A – 2010- 14948
Solicitante: COGAMI- PONTEVEDRA
CIF/NIF: V36704195
Título: CURSO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DA SOCIEDADE DA
INFORMACIÓN. WEB 2.0
Segundo a Acta número 2 da comisión de valoración do procedemento
administrativo PR521A constituída segundo o disposto na resolución do
15 de xuño de 2010, tendo en conta a valoración técnica e o informe de
cumprimento de requisitos administrativos, este expediente ﬁgura
provisionalmente entre as propostas de resolución FAVORABLE nas
seguintes circunstancias:

Expte.

NIF

PR521A-2010-14948

V36704195

Razón social
COGAMIPONTEVEDRA

Finalidade (Título do proxecto)
CURSO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. WEB
2.0
Investimento
% Subvención
Subvención
subvencionable 2010
concedida
concedida 2010
14.491,00

Proxecto ﬁnanciado por:

85,00%

12.317,35

Sesión 1ª:
Coñecementos básicos de internet. Navegadores, clientes de Correo, FTP,
o Spam e outros termos comúns.
¿Que se debe e non se debe facer? Consellos para quen se inician en
Internet.
Iniciación á Web 2.0. ¿A que se chama Web 2.0 e en que se diferencia da
Web 1.0?
Redes Sociais ¿Que son?
Ferramentas para desenvolvelas: blogs, mensaxería instantánea, Twiter,
Facebook, Google, etc.
Sesión 2ª:
Nocións básicas de fotografía dixital e retoque fotográﬁco.
Nocións básicas de deseño de imaxes.
Redes sociais onde compartir imaxes: Flickr e Panoramio.
Nocións básicas de vídeo creación e edición de vídeos.
Redes sociais onde compartir vídeos: Youtube e Vimeo.
Sesión 3ª:
Xestión dun blog. Creación de contidos.
Proxecto individual:
Uniﬁcar os coñecementos adquiridos e publicar contidos multimedia no
sitio de Cogami Pontevedra.

Ademáis de esta acción formativa complementase a formación cunha formación a
docentes e técnicos do Centro sobre o funcionamento do Back Oﬃce.
Este cursiño abrangue a xestión de contidos e tamén de usuarios.
Pódese ver parte do traballo realizado polos alumnos nos seguintes
enderezos.
Inicio do site:
http://mos.cogamipontevedra.org
Páxinas dos contidos do curso:
http://mos.cogamipontevedra.org/actividades/
e
http://mos.cogamipontevedra.org/novas/

