
      

ACTIVIDADES DA AULA DE
INFORMÁTICA MUNICIPAL

 

ACTIVIDADES REQUISITOS DATAS
DURACIÓN E

HORARIO
Actividades de MAÑÁS para persoas maiores (tódolos días menos os xoves)

Curso de iniciación á
informática.  

sen coñecementos sobre a informática
Do 11 ao 22 de

febreiro
14 h //De 10:00 a 11:45

AM

Curso de iniciación a Internet
e ao correo electrónico.

sen coñecementos sobre Internet 
Do 25 de febreiro ao

12 de marzo
16 h //De 10:00 a 11:45

AM

Curso: Edición de Textos. O
programa WRITER.

coñecementos básicos sobre informática
Do 22 de marzo ao 4

de abril
14 h //De 10:00 a 11:45

AM

Redes sociais. FACEBOOK.
con coñecementos básicos sobre Internet

e dispoñer dunha conta de correo
Do 8 ao 12 de abril 8 h // De 10 a 12 AM

Curso: O programa de
presentacións IMPRESS. 

con coñecementos básicos sobre
informática

Do 22 ao 30 de abril
10 h 30m  //De 10:00 a

11:45 AM

Google Drive e todas as súas
aplicacións

con coñecementos básicos sobre
informática e Internet; e dispoñer dunha

conta de correo de gmail
Do 6 ao 15 de maio 12 h // De 10 a 11:45

AM

INFOGRAFÍAS: Canva e
outros recursos

con coñecementos básicos sobre
informática e Internet

20, 21 e 24 de maio 6 h // De 10 a 12 AM

GOOGLE MAPS con coñecementos básicos sobre Internet 27 e 28 de maio 4 h // De 10 a 12 AM

Albúms de fotos Dixitais e o
seu retoque.

con coñecementos básicos sobre
informática e Internet

Do 21 ao 28 de xuño 10 h // De 10 a 12 AM

Actividades de mañás para a infancia e xuventude (de luns a venres)

Xornadas de Mecanografía sen coñecementos básicos de informática
*Destinatari@s  preferentes nen@s de 5 a 11 anos

15, 16 e 17 de abril 5 h de 10:00 a 11:45 AM

Curso: Iniciación á
informática e ao procesador

de textos WRITER

sen coñecementos sobre a informática
*Destinatari@s preferentes nen@s de 5 a 11 anos

Do 1 ao 12 de xullo 
15 h//De 10:00 a 11:30

AM

Curso de mecanografía sen coñecementos sobre a informática
*Destinatari@s preferentes nen@s de 5 a 11 anos

Do 15 ao 30 de xullo 15 h // De 10 a 11:30
AM

Curso de iniciación a Internet
con coñecementos básicos de informática
*Destinatari@s preferentes nen@s de 5 a 11 anos

Do 1 ao 14 de agosto 15 h// De 10 a 11:30 AM

You Tube. A web dos vídeos

Requírense coñecementos básicos de
informática e Internet.

Destinatarios/as preferentes mozos/as de 10 a 14
anos

Do 20 ao 23 de
agosto

6 h //De 10 a 12 AM

Seguridade en Internet
Requírense coñecementos de básicos de

informática e Internet
*Destinatarios/as preferentes mozos/as de 11 a 16

anos

Do 26 ao 31 de
agosto

7 h de 10:00 a 11:30 AM

TARDES(Xoves)

Obradoiro para maiores
Youtubeir@s

con coñecementos básicos sobre
informática e Internet; e dispoñer dunha

conta de correo de gmail
*Destinatarios/as preferentes maiores de 60 anos

21,e 28 de febreiro e
7 de marzo

6 h //De 18:00 a 20:00
PM

Mecanografía
Non se necesitan coñecementos de

informática
Do 14 de marzo ao

23 de maio
De 18 h a 20 h.

As persoas maiores de 16 anos que estean interesadas en escribir correctamente e con soltura no ordenador poderán acercarse á aula e ao
seu ritmo ir completando os distintos módulos do curso.  

AULA ABERTA Para a poboación teense en xeral no horario que non está ocupado por actividades
    Marque cun X as actividades nas que queira anotarse



As datas de comezo e remate das actividades pódense ver sensiblemente modificadas en función das necesidades do servizo

PROGRAMACIÓN
DA AULA DE INFORMÁTICA

FEBREIRO – AGOSTO 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
* * *No verán o horario é sempre 
de de mañá de 8:00 h a  14:00 h.

   
   FICHA DE INSCRICIÓN
   APELIDOS:…………………………………………………………………………………………………………………………
   NOME:…………………………………………………………………  DNI:……………………………………………………
   DATA DE NACEMENTO:…………………………………………………… IDADE:……………………………………
   ENDEREZO:………………………………………..……………………  PARROQUIA:………..…………..….………..
   CONCELLO:…………………………………………………….. C.P.:…………………………………………………………
   TELÉFONO:………………………………….……….…..TFNO. MÓBIL:………………………….…….……………….

                                                                ……………………………..,…………de……………………………..de 2019

                                                                                                                      Sinatura

XOVES 
LUNS, MARTES,

MÉRCORES E VENRES

De 8:40 h a 13:20 h e
de 16:00 h a 20:00 h De 8:40 h a 15:00 h

INFORMACIÓN XERAL
Destinatarios:  Empadroados/as   no Concello  de  Teo maiores  de  16 anos e nas
actividades para a infancia e xuventude, as súas idades deberán estar entre os 5 e os
16 anos según o caso.
Prazas: Deberá haber un mínimo de 6 participantes para realizar a actividade. No 
caso de haber máis solicitudes ca prazas realizarase un sorteo público 2 días antes 
do comezo de cada actividade e as listas definitivas quedaran expostas na Aula de 
Informática do Concello.
Prazo de inscrición: desde o 4 de febreiro e ata 3 días laborables antes do comezo 
de cada actividade. 
Formalización da inscrición:
1– Cubrir  a ficha de inscrición, podese recoller na Aula, na Mediateca ou no 
Rexistro Xeral do Concello. Tamén se pode descargar da páxina web www.teo.gal
2– Presentar a ficha no Rexistro Xeral do Concello.
3– No caso dos cursos, facer o pagamento de taxas (xeral 20 €. Revisar as 
exencións existentes) e entregar o xustificante na Aula de Informática, tras a 
comprobación de estar admitido na actividade.

AULA DE INFORMÁTICA
Auditorio Municipal Constante Liste
R/ da Lagoa nº 2 – Ramallosa- Lucí-Teo
Tfnos: 981 815 700 ext.1713 (mañás)//689 386 303 (tardes) 
Enderezo electrónico: auladeinformatica@teo.gal
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