
 

 



 

 

 

Introdución  

 
 

Encadrado dentro das accións da   get online week 2016, e a iniciativa eskillsforjobs  a Asociación 

Comunidade de Redes de Telecentros, organiza o seu 15ª Encontro de Redes de Telecentros, coa 

colaboración da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA),  que xestiona 

a Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica de Galicia, a Rede CEMIT.    

 

Este encontro desenvólvese en Galicia, dentro das accións estratéxicas que a Xunta aprobou na 

Axenda Dixital de Galicia 2020, unha estratexia coordinada e aliñada coas estratexias de ámbito 

nacional e europeo no que ao uso do TIC se refire, vén reforzar e reafirmar a Estratexia Galega de 

Crecemento Dixital, introducindo elementos que permitirán maximizar o impacto das políticas 

tecnolóxicas, como un factor imprescindible e clave para conseguir os obxectivos de crecemento 

económico- social que se marca Galicia para o futuro. 

Así, a Axenda Dixital de Galicia 2020 é a resposta para converter o escenario dixital que nos rodea 

no motor dunha sociedade mellor, apostando por un modelo de crecemento vinculado á 

economía dixital, solidaria e inclusiva, e á transparencia e participación cidadá. 

 

A Acreditación de Competencias Dixitais, como en anteriores encontros, será un dos temas 

principais a tratar, así,  coñeceremos a experiencia galega CODIX Certificación de Competencias 

Dixitais en Ofimática, da que en 2015 emitíronse 706 certificacións, xunto co modelo andaluz de 

formación en competencias dixitais Guadalinfo e a súa ferramenta de autodiagnóstico, un 

catálogo formativo de capacitación tecnolóxica multiformato baseado nas necesidades dos seus 

usuarios; unha ferramenta de autodiagnóstico propia en competencias dixitais, e unha plataforma 

de teleformación para o desenvolvemento de programas formativos e-learning a través da súa 

renovada web www.guadalinfo.es. 

Esta mesa pecharase coñecendo o papel e as iniciativas de Telecentre Europe sobre este tema, e 

o seu posicionamento con respecto ao DIGCOMP. 

 

Outro dos temas a tratar, é o programa europeo de fomento da empregabilidade, FIT4jobs, a 

través do cal  un total de 40 mozos adquiriron habilidades dixitais, especialmente en Programación 

Xava, e habilidades sociais para a procura de emprego e o traballo en equipo.  

http://comunidaddetelecentros.net/get-online-week/
http://comunidaddetelecentros.net/eskills-for-jobs/
http://comunidaddetelecentros.net/
http://comunidaddetelecentros.net/
http://amtega.xunta.gal/
https://cemit.xunta.gal/
http://amtega.xunta.gal/axenda-dixital/
http://amtega.xunta.gal/documentos/2014_04_29-estratexia-crecemento-dixital.html?__locale=es
http://amtega.xunta.gal/documentos/2014_04_29-estratexia-crecemento-dixital.html?__locale=es
http://amtega.xunta.gal/colectivos/cidadans/codix/codix.html?__locale=es
http://amtega.xunta.gal/colectivos/cidadans/codix/codix.html?__locale=es
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/dossierworkshopguadalinfodigcompv3.pdf
http://www.guadalinfo.es/
http://www.telecentre-europe.org/
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://fit4jobs.eu/


 

O mercado laboral demanda profesionais formados no ámbito da tecnoloxía e esta necesidade 

está lonxe de ser cuberta. FIT4jobs quere reorientar a traxectoria formativa dos e as mozas cara ao 

ámbito TIC para dar resposta á demanda e, aínda máis importante, mellorar as súas 

oportunidades laborais. Na segunda mesa, coñeceremos máis sobre esta experiencia e outros 

proxectos europeos no que participou a asociación e que terán unha continuidade durante este 

ano. 

 

A terceira das mesas debate, esta formada por novas experiencias, proxectos e e boas practicas 

innovación social dixital para o fomento do emprendemento e emprego local, neste sentido, 

destacar o proxecto CeMIT-Innova, unha actuación colaborativa para o fomento da Innovación 

Social Dixital en Galicia, posto en marcha a través dun acordo de colaboración entre FUNDETEC e 

a Amtega, a través do cal se seleccionaron 9 aulas da Rede CeMIT como experiencias piloto 

(Verín, A Estrada, Vimianzo, Boiro, Oroso, Padrón, Abegondo, San Sadurniño e A Coruña). Estas 

aulas foron impulsadas polos axentes TIC para converterse en lugares de diálogo e debate 

cidadán, para vertebrarse socialmente e coa tecnoloxía como ferramenta. Actualmente os 

pilotos xa están a dar os seus primeiros resultados, os cales se presentarán no marco do encontro, 

xunto co informe CeMIT-Innova: Guía metodolóxica para a innovación social dixital. 

 

O programa do encontro complétase co  Taller práctico: “Transformando Ideas… para mellorar a 

nosa contorna local” DesignThinking para a Innovación social dixital nas redes de telecentros”, 

onde poderemos ver os resultados dos pilotos que xa se executaron na I Edición CeMIT-Innova 

2015, analizaremos como converxen con algún dos 20 desafíos marcados pola Axenda Dixital de 

Galicia 2020 e exporémonos en base a eles, como melloralos, utilizando recursos e ferramentas de 

pensamento disruptivo. Esta formulación, axudaranos a propor ideas para mellorar e facer que 

avancen, os proxectos piloto xa en marcha e ao tempo, axudaranos a pensar, crear e dar forma 

a novos posibles proxectos, a traballar durante 2016. 

Unha vez máis o encontro das redes de telecentros terá un formato de workshop aberto, 

participativo e que  poderá seguirse en twitter cos hashtag #15encontro e #telecentros, vía 

streaming en www.comunidaddetelecentros.net  e que recollerá todas as achegas no storify da 

comunidade de telecentros https://storify.com/comunidadtce na web da get online week.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cemit.xunta.gal/es/cemit-innova_es
http://www.fundetec.es/
https://storify.com/comunidadtc
http://getonlineweek.eu/


 

Obxectivos 

 
 
 

▪ Coñecer as principais accións estratéxicas das Redes de Telecentros 

 

▪ Fortalecer institucionalmente á Asociación, a súa posición internacional e o papel de 

cada un dos socios, priorizando o papel socioeconómico que xogan os telecentros 

 

▪ Potenciar a posición dos Telecentros como recurso crave no desenvolvemento da 

Axenda Dixital Europea para a transformación do territorio, xeración de emprego e 

innovación cidadá 

 

▪ Revisar os obxectivos das coalicións locais polo emprego dixital e o seu papel na Grand 

Coalition da Unión Europea, como elementos activos da Axenda Dixital Europea 

 

▪ Avaliar, propor e desenvolver actuacións que melloren a operatividade e coordinación 

do Telecentros e os servizos que prestan á cidadanía 

 

▪ Profundar na análise da situación das redes de Telecentros e das estratexias para a 

potenciación de proxectos e actividades no contexto dos retos socioeconómicos actuais 

 

▪ Compartir metodoloxías, procesos, recursos, ferramentas e boas prácticas para a xestión 

dos Telecentros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://competenciasdigitalestc.wordpress.com/coalicionlocal/https:/competenciasdigitalestc.wordpress.com/coalicionlocal/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en


 

 

Organizadores 

 
 

Asociación Comunidade de telecentros: 

A Asociación Comunidade de Redes de Telecentros é unha entidade constituída no ano 2008 co 

fin de agrupar a institucións, entidades e colectivos que traballan na creación, dinamización e 

mantemento de espazos públicos destinados ao fomento da Sociedade da Información, en 

España mediante a promoción do acceso da cidadanía ás tecnoloxías da información e a 

comunicación (TIC), realizando esta actividade non con fins lucrativos senón como un servizo á 

comunidade. O seu cargo de  tesouraría actual osténtaa a Rede Semente de Forteventura, que 

forma parte da asociación desde os seus inicios. 

 

Rede CEMIT: 

A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT) é unha iniciativa 

posta en marcha pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta 

dá Galicia e que forma parte da Axenda Dixital de Galicia 2020.  

Púxose en marcha en 2011 e conta coa colaboración de 92 concellos galegos. Está integrada por 

98 aulas, chegando a todos os puntos da xeografía galega, de tal maneira que todo galego/a 

ten unha aula a media hora de distancia do seu fogar e pode acceder á formación desde 

calquera punto. 

Ademais, a Rede CeMIT foi recoñecida nos anos 2009 e 2011 como boa práctica de 

comunicación e de actuación cofinanciada por fondos europeos no período 2007-2013. 

 
 

 

 

 

Voluntariado Dixital VOLDIX:  

Xorde no ano 2012, enmarcado dentro do Plan Galego de Voluntariado. A través da 

colaboración de persoas e organizacións voluntarias realízanse accións para impulsar o uso do 

TIC, principalmente nos grupos en risco de exclusión dixital. 

Este programa en 2014 foi obxectivo dun seminario Peer Review a nivel europeo pola Comisión 

Europea como exemplo de boas prácticas para a inclusión social a través do TIC.  

 

Máis de 18.000 persoas beneficiadas das actividades de voluntariado coa colaboración de 462 

persoas voluntarias e 122 entidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cemit.xunta.gal/es
https://cemit.xunta.gal/es
https://imit.xunta.es/portal/sxmit/AMTEGA
http://www.xunta.es/portada
https://cemit.xunta.gal/es/centros
https://cemit.xunta.gal/es/actividades
https://voluntariadodixital.xunta.es/


 

 

Programa  
LUNS 14 de Marzo 

 

 

16:30 h.- VIII Asemblea Ordinaria da Asociación Comunidade de Redes de 

Telecentros:  

 

 

 

Programa  
MARTES 15 de Marzo 

 
 

 

09.00-09.15       Acreditación de asistentes 

 

09.15-09.45       Apertura institucional:  

Mar Pereira: Directora Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia Amtega 

Ismael Perea: Asociación Comunidade de Redes de Telecentros 

Rodrigo Zardoya: Telecentre-Europe 

 

09.45-10.30     Workshop  “Competencias Dixitais para o Emprego”  

Acreditación de Competencias Dixitais CODIX 

Rede CeMIT, Galicia.- Felicitas Rodríguez 

Modelo Andaluz de Competencias Guadalinfo DIGCOMP 

Rede Guadalinfo- Gloria García Amat 

 

Modera Javier Pena Alonso, Modernización Administrativa e  Novas Tecnoloxías da Información e 

as Comunicacións Deputación de Burgos. 

  



 

10:30 -11.00    O papel da Asociación de Telecentros en Europa. “proxectos, retos e novas 

accións”  

 

Iniciativa i-LINC - Rodrigo Zardoya, Asociación Comunidade de Redes de Telecentros 

Campaña eSkills for Jobs. Os perfís profesionais da transformación dixital – Esther 

López Moran, Directora de Formación de FTI de AMETIC (Fundación Tecnoloxías da 

Información de AMETIC, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnoloxías da 

Información, Telecomunicacións e Contidos Dixitais). 

Proxecto FIT4jobs - Isidre Bermúdez, Asociación Comunidade de Redes de Telecentros 

 

 

Modera Evangelina Sánchez Calle, Directora do Plan de Alfabetización Tecnolóxica de 

Extremadura.  

 

 

11.00-12.00: Workshop “Os telecentros como centros de innovación social dixital para o fomento 

do emprendimiento e emprego local” 

 

Proxecto CeMIT-Innova. Dando resposta aos desafíos sociais 

Rede CeMIT, Galicia.-Patricia López 

1. Presentación dos  resultados da experiencia CeMIT-Innova 2015 e o seu Guía 

metodolóxica. O repaso á experiencia do ano anterior, farase directamente da man dos 

responsables dos proxectos piloto de 2015, que terán que preparar unha breve 

presentación de cada proxecto (tipo ‘pitch’, de non máis de 1,30h).  

2. Presentación da nova edición CeMIT-Innova  2016.  

 

“Tics para a Innovación: proxecto O cable Amarelo” 

Na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia están a prepararse as bases para a 

creación dun verdadeiro ecosistema innovador. Se aposta por un uso intelixente dos Tics e 

unha reutilización das infraestruturas existentes. Empezando pola formación dos nosos 

pequenos até o desenvolvemento dunha cultura que adopte o desenvolvemento dixital 

como un eixo integral do noso sistema de coñecemento 

Rede Aulas - Ignacio Ballesta Germán Xefe de Servizo de Telecomunicacións .D.G. de 

Simplificación da Actividade Empresarial e Economía Dixital Comunidade Autónoma da 

Rexión de Murcia 

 

Livings Labs: Laboratorios sociais con emprendedores e microempresas na Rede de 

Espazos CyL Dixital (Proxecto "EstoyEnInternet") 



 

 

Modera Ana Álvarez, consultora da iniciativa para a innovación social dixital  CeMIT-Innova 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.00-12.30       Worldcafé 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12:30 -13.00    Telecentre – Europe e o modelo DIGCOMP de acreditación de Competencias 

Dixitais.  

 

Gabriel Rissola: Director Executivo de Telecentre-Europe  

 

13.00-14.25: Open Space: “Transformando Ideas… para mellorar a nosa contorna local”  

DesignThinking para a Innovación social dixital nas redes de telecentros. 

No marco dos retos dos piloto que xa se executaron na I Edición CeMIT-Innova 2015, 

analizaremos como converxen con algún dos 20 desafíos marcados pola Axenda Dixital de 

Galicia 2020 e exporémonos en base a eles, como melloralos, utilizando recursos e 

ferramentas de pensamento disruptivo.  

Esta formulación, axudaranos a propor ideas para mellorar e facer que avancen, os 

proxectos piloto xa en marcha e ao tempo, axudaranos a pensar, crear e dar forma a 

novos posibles proxectos, a traballar durante 2016. 

 

 

14.30: Peche do Encontro 

  



 

 

 

Lugar do Encontro 

 

 

Auditorio Biblioteca Cidade da Cultura. 

Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia  

Cidade da Cultura de Galicia - Monte Gaiás s/n 

15702 Santiago de Compostela.  

 

http://www.cidadedacultura.gal/ 

 

 

 

 

 

http://www.cidadedacultura.gal/

