Anexo.
Detalle das
accións

Eixo 1. Alfabetización Dixital
Liña de Actuación 1. Traballar coas persoas en situación e risco de exclusión
dixital para que se inicien no uso das TIC, incrementando a súa frecuencia de
uso e o interese en seguir madurando dixitalmente
ACCIÓN 1. Reforzar o programa formativo de alfabetización dixital
Descrición
Reforzar o programa formativo de alfabetización dixital “Faite Dixit@l”
para acompañar á cidadanía que non tivo contacto coas TIC, na
súa iniciación no mundo dixital adquirindo coñecementos básicos no
manexo seguro do ordenador e na navegación por Internet.
O programa estará adaptado ás necesidades do territorio galego e executarase a través
dun formato amigable, próximo e sinxelo:
Formación e
asesoramento
TIC á cidadanía

 Cursos, talleres e charlas sobre o uso do ordenador e do
navegador, procura de información, servizos públicos electrónicos
básicos, etc.
 Accións de acompañamento e asesoramento á cidadanía sobre os
usos máis habituais e cotiáns das TIC e para transmitir a cultura e o
espírito dixital.

A Amtega evolucionará os itinerarios, contidos, procedementos e ferramentas de xestión
existes na Rede CeMIT. Ademais, o programa poderá ser enriquecido coas achegas dos
participantes e aliados dixitais.
Resultados esperados

Destinatarios da acción
Persoas en situación e risco de exclusión
dixital.

Anexo

Formar e capacitar en habilidades básicas
dixitais.
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ACCIÓN 2. Deseñar iniciativas singulares de sensibilización e alfabetización
Descrición
Deseñar actividades de alfabetización dixital relacionadas coas costumes do territorio e as
necesidades dos grupos en situación e risco de exclusión dixital, en formatos como talleres,
cursos e demostracións para logar atraer, reter e achegar as TIC á cidadanía:

Talleres interxeracionais

Envellecemento
activo

Inserción social a
través das TIC

Iniciativas de
xénero

Establecemento de
iniciativas nas que
participen persoas
maiores e novas, en
coordinación coa
Consellería de Política
Social e a Consellería
de Cultura,
Educación e O.U.

Posta en marcha de
iniciativas para persoas
maiores, co obxectivo
de promover o
envellecemento activo
a través das TIC
(talleres de memoria,
aplicativos para a
mobilidade, etc).

Colaboración coa
Consellería de Política
Social para a
identificación de
accións de
alfabetización dixital
nos programas de
inclusión social.

Impulsar actuacións
co obxectivo de
incentivar o
empoderamiento
da muller no ámbito
persoal e laboral a
través das TIC.

En cada iniciativa traballaranse diferentes tecnoloxías ou aplicacións que facilitarán o
desenvolvemento de habilidades e favorecerá a integración social e tecnolóxica.
Resultados esperados

Destinatarios da actuación

Reducir a fenda dixital e aumentar
o uso das TIC na poboación local.



Cidadanía en xeral.



Persoas en situación e risco de exclusión dixital.

ACCIÓN 3. Difundir os espazos e equipamentos dispoñibles para a alfabetización
dixital
Descrición
Identificar os grupos de poboación sen posibilidades de acceder ás TIC e deseñar e
executar campañas de difusión para dar a coñecer os espazos e recursos dixitais
dispoñibles nos territorios (bibliotecas, centros cívicos, aulas CeMIT, etc.).
Esta acción permitirá aumentar o uso regular e habitual das TIC principalmente nos
grupos de poboación que non dispoñen de equipamento.
Resultados esperados

Destinatarios da acción



Cidadanía en xeral.

Anexo

Difundir as capacidades e recursos do Plan de
Inclusión Dixital para o uso frecuente das TIC por
parte da cidadanía.
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ACCIÓN 4. Sensibilizar e capacitar no uso de dispositivos móbiles
Descrición
Realizar accións de sensibilización específicas sobre os beneficios dos dispositivos
móbiles, tales como smartphones ou
Difundir… as
Mostrar… de
Ensinar… o
tablets, a través de demostracións
vantaxes e os
forma práctica
uso a través de
prácticas do seu uso.
beneficios no uso
as vantaxes do
cursos
de dispositivos
móbiles

uso

específicos

Sensibilizar no uso de dispositivos móbiles

Resultados esperados

Os dispositivos móbiles son unha
alternativa ao uso do ordenador que
pode favorecer a integración nas TIC
dos grupos máis desfavorecidos
dixitalmente, polo seu alto uso e
maior sinxeleza.
Destinatarios da acción

Aumentar a cidadanía que accede ás TIC a
través de dispositivos móbiles.

Cidadanía en risco de exclusión
dixital.

Liña de Actuación 2. Xerar confianza e seguridade dixital
ACCIÓN 1. Fomentar a cultura da seguridade na rede a través de accións de
sensibilización e formación
Descrición
Impulsar medidas que permitan á cidadanía ter unha experiencia segura e confiable no
uso das TIC, tomando conciencia sobre os riscos que as tecnoloxías e Internet poden
presentar. En concreto realizaranse as seguintes accións:
SEGURIDADE
DIXITAL

2

Impartir un plan de formación, na Rede CeMIT e noutros participantes no
Plan de Inclusión Dixital. E sensibilizar en colaboración cos axentes do
ecosistema dixital de Galicia realizando xornadas teóricas e prácticas
sobre o uso seguro de Internet dirixidas aos grupos máis vulnerables.
Difundir as actividades realizadas nos espazos de comunicación a
disposición do Plan, e distribuír os contidos a todos os axentes para que
poidan reutilizalos (Portal Abertos, espazoAbalar, ...).

Resultados esperados

Destinatarios da acción

Aumentar e reforzar a confianza no uso
das tecnoloxías por parte da cidadanía.



Cidadanía en xeral.



Grupos vulnerables: menores, familias e
persoas maiores.
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Eixo 2. Capacitación Dixital
Liña de Actuación 1. Impulsar as capacidades e habilidades dixitais da
cidadanía e a súa implicación na sociedade dixital
ACCIÓN 1. Programa formativo para a capacitación dixital
Descrición
Reforzar o programa formativo de capacitación dixital “Faite Dixit@l”, para guiar á
cidadanía que xa tivo contacto coas TIC, co fin de que continúe
avanzado no nivel de madurez dixital e obteña un nivel
medioavanzado e o coñecemento, as habilidades e a confianza
para poder explotar todo o potencial que ofrecen as TIC.
En función no nivel de coñecementos de partida ofrecerase unha
variedade de itinerarios formativos e realizaranse actividades en distintos formatos:
Programa para
a capacitación
dixital

 Cursos, talleres e charlas sobre, administración electrónica,
empregabilidade, redes sociais, seguridade na rede, ocio...
 Asesoramento á cidadanía para aumentar a súa capacidade
de aprendizaxe.

 Teleformación, a través da plataforma de formación on-line da
Amtega (EMA), así como o uso de plataformas doutros axentes
colaboradores do Plan.

Resultados esperados

Destinatarios da acción
Cidadanía con coñecementos básicos
TIC.

Anexo

Aumentar o nivel de coñecemento da
cidadanía, permitíndolle acceder a novos usos
das TIC e fomentando o uso avanzado.
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Liña de Actuación 2. Impulsar as capacidades dixitais no ámbito profesional
ACCIÓN 1. Certificación galega de competencias dixitais en ofimática
Descrición
Continuar traballando para facilitar a adquisición de coñecementos, destrezas e
capacidades e garantir o manexo avanzado de aplicacións
informáticas a través da certificación galega de competencias
dixitais en ofimática (CoDIX), coa finalidade de mellorar a
competitividade e o acceso ao mercado laboral da cidadanía,
por medio de dúas actuacións:
 Formación presencial en ofimática na Rede CeMIT.

1. Formar

 Titorización a través de formación
plataforma da Amtega (EMA).

on-line

da

Certificación de
competencias
A Certificación acadarase coa superación dun exame nas
dixitais en
seguintes modalidades:
ofimática
2. Acreditar
 Convocatorias dos cursos de teleformación con exame
presencial.
 Convocatorias dos exames libres e presenciais.

A certificación é expedida pola Amtega, segundo o disposto no Decreto 218/2011, do 17 de
novembro, polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática,
e permite demostrar os coñecementos adquiridos e a maior cualificación das persoas
certificadas aumentando a empregabilidade.
Adicionalmente, a Amtega en colaboración coa Fundación ONCE traballará en adaptar
tanto os contidos formativos coma os exames ás persoas con discapacidade co fin de
integralos en todo este proceso e favorecer a súa inserción laboral.

Resultados esperados

Destinatarios da acción


Cidadanía con coñecementos básicos TIC.



Persoas en busca de emprego con coñecementos
básicos TIC.



Traballadores, especialmente de micropemes.

Anexo

Aumentar
o
nivel
de
coñecemento da cidadanía a
través da certificación galega
de competencias dixitais en
ofimática.
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ACCIÓN 2. Reforzar as capacidades dixitais profesionais básicas
Descrición
Dar a coñecer e desenvolver as habilidades básicas para aproveitar o potencial da
tecnoloxía no ámbito profesional, por medio de dous grandes grupos de actuacións:

1 Informar das aplicación e dos potenciais que ofrecen as TIC no
Reforzo das
capacidades
dixitais
profesionais

ámbito profesional dixital coma por exemplo: busca de emprego
a través de Internet, xestión do tempo, traballo compartido e
colaborador, ...

2 Impartir as accións formativas que permitan o desenvolvemento
das habilidades dixitais básicas necesarias para manexarse con
soltura no ámbito profesional, contemplando:

- A formación no uso de ferramentas dixitais e a xestión do
negocio.
- O desenvolvemento e potenciación da identidade e a marca
dixital profesional e as habilidades sociodixitais profesionais e
prelaborais .
Esta acción orientarase a toda a poboación activa galega (en situación de emprego ou de
busca activa de emprego), e adaptarase, a través do deseño de itinerarios formativos
personalizados ou xornadas impartidas por profesionais con coñecementos e experiencias
nestes ámbitos, aos distintos grupos e ao seu nivel dixital.

Resultados esperados

Destinatarios da acción


Persoas en risco de exclusión laboral: parados de longa
duración, persoas maiores de 45 anos, xuventude sen
cualificación profesional.



Cidadanía con coñecementos básicos TIC que se atopa
traballando ou en proceso de busca de emprego.

Anexo

Dar a coñecer e preparar á
poboación activa na
adquisición de habilidades
dixitais para o seu uso e
aplicación a nivel
profesional.

Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020
“Son de Galicia, Son Dixital”

55

ACCIÓN 3. Difundir os novos perfís e capacidades profesionais da era dixital
para o fomento da empregabilidade
Descrición
Desenvolver actuacións de sensibilización e difusión de novas profesións dixitais, que
amosen á cidadanía e á xuventude as posibilidades existentes no ámbito das profesións
dixitais e que axuden aos profesionais galegos no paso da “era analóxica” á “era dixital”
(como por exemplo o periodismo, arquitectura, docencia, etc.).
Esta acción articularase mediante a realización de diversas actividades:

Difusión dos
perfís e
capacidades
profesionais
dixitais

 Sesións divulgativas que, con diferentes formatos como
poden ser vídeos ou xornadas temáticas, presentarán o
potencial e as saídas laborais dos novos perfís profesionais.
 Exemplos de boas prácticas de mozos e mozas referentes de
Galicia dedicados a estas novas profesións dixitais.
 Estudos e informes sobre novos perfís e capacidades
profesionais para ampliar a súa difusión e fomentar a
empregabilidade no ámbito dixital.

Resultados esperados

Destinatarios da acción




Persoas desempregadas, especialmente aquelas con
capacidades dixitais.
Xuventude.
Profesionais emigrantes dixitais (os que pasan do eido
analóxico ao dixital).



Profesionais do ámbito TIC.



Cidadanía en xeral.

Anexo

Aumentar
o
nivel
de
coñecemento da cidadanía
sobre os novos perfís e
capacidades profesionais.

Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020
“Son de Galicia, Son Dixital”

56

Eixo 3. Innovación Social Dixital e Participativa
Liña de Actuación 1. Fomentar as habilidades para a innovación social dixital
ACCIÓN 1. Programa de sensibilización, capacitación e divulgación en
innovación social dixital e participativa
Descrición
Reforzar o programa formativo “Faite Dixit@l” sobre a innovación social
dixital para difundir e ensinar técnicas que permitan á cidadanía
participar, involucrarse e aprender novas formas de pensar e “facer”.
En concreto, darase a coñecer a innovación social dixital e
participativa, para fomentar a creatividade, a busca de novas formas de relación e
participación, e a xeración de ideas innovadoras para a resolución de necesidades sociais
a través das TIC. Para isto, empregaranse unha gran variedade de actividades:
Programa de
sensibilización
para a
innovación
social e
participativa

 Cursos, talleres e outros formatos colaborativos sobre temáticas
como: creatividade, técnicas de prototipado de ideas, etc.
 Xornadas de boas prácticas e casos de éxito de iniciativas de
innovación social dixital, co obxectivo de divulgar o concepto da
man dos seus protagonistas, amosando experiencias reais.
 Encontros tecnolóxicos coas Administracións, para a resolución de
retos sociais locais.

 Concursos para impulsar novos proxectos de innovación social
dixital que atendan a necesidades e retos sociais de Galicia.

Resultados esperados

Destinatarios da acción


Cidadanía.



Entidades de acción social, ONG´s.



Organizacións e asociacións da sociedade civil.



Sector empresarial.

Anexo

Impulsar o coñecemento na
cidadanía dos fundamentos
da innovación social e
participativa.

Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020
“Son de Galicia, Son Dixital”

57

Liña de Actuación 2. Desenvolver solucións que dean resposta ás necesidades
sociais de Galicia
ACCIÓN 1. Elaborar o mapa de innovación social dixital de Galicia
Descrición
Realizar un mapa de innovación social dixital que permita visualizar as iniciativas de
innovación social baseadas nas TIC que promoven a resolución de retos sociais ao longo de
todo o territorio galego.

1
Pasos para a
elaboración
do mapa de
innovación
social dixital
de Galicia

Identificar
o
ecosistema
que
constitúen
comunidades
comprometidas coa mellora de retos sociais a través da tecnoloxía:
organizacións, entidades, empresas, axentes locais, movementos
asociativos e cidadanía.

2 Construción dun inventario de iniciativas de innovación social dixital
de Galicia.

3 Difusión do mapa de innovación social dixital para dalo a coñecer a
toda a cidadanía.

O mapa será actualizado co fin de avanzar de cara á construción dun ecosistema de
innovación social dixital en Galicia, identificando necesidades noutros territorios e
localidades e desenvolvendo solucións innovadoras mediante a promoción e a posta en
contacto a través da rede, de todos os axentes involucrados.

Coñecer as actuacións
de innovación social
dixital existentes ao
longo de todo o
territorio galego

Destinatarios da acción
 Cidadanía.
 Entidades de acción social, ONG´s.
 Organizacións e asociacións da sociedade civil.
 Sector empresarial.

Anexo

Resultados esperados
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ACCIÓN 2. Crear unha Rede de Mentores
Descrición
Crear unha rede de mentores, asesores e expertos, contando con persoas tractoras, que
actuarán como guías da cidadanía no proceso da innovación social dixital, dinamizando as
súas actividades e ofrecendo apoio e orientación.
Os mentores, formarán parte da rede de aliados sociodixitais do Plan e estarán
conformados por persoas activas e comprometidas, con experiencia profesional e
coñecementos dixitais, sociais e/ou en innovación, ou persoas que conseguen que coa súa
visión e coñecemento fan que futuros emprendedores teñan máis oportunidades de
converter unha idea nun proxecto realizable.
A rede de mentores centrarase en transferir os seus coñecementos a través de:

Rede de
Mentores

 Apoio e acompañamento (virtual e/ou presencial) a ideas e no
desenvolvemento de iniciativas e proxectos de innovación social dixital.

 Participación nunha comunidade aberta e colaborativa, que ofrecerá
axuda ás persas con ideas creativas e innovadoras coa tecnoloxía...

Resultados esperados

Destinatarios da acción
 Cidadanía.
 Entidades de acción social, ONG´s.
 Organizacións e asociacións da sociedade civil.
 Sector empresarial.

Anexo

Xeración dunha base de
mentores, asesores e expertos
que poidan actuar como guías
e dinamizadores da cidadanía
na innovación social dixital.
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ACCIÓN 3. Impulsar espazos colaborativos e de participación
Descrición
Impulsar espazos colaborativos e de participación para contribuír ao proceso de innovación
social dixital, onde a cidadanía poderá poñer en común inquietudes, identificar desafíos
sociais, e darlles respostas colectivas nas que as TIC serán un factor clave.
Entre outras accións, fomentarase a realización de pilotos que permitan dar resposta aos
desafíos sociais de forma participativa e a través da tecnoloxía. Para iso, empregarase coma
punto de partida a Rede CeMIT, facendo posible o paso das aulas 1.0 “centros de
alfabetización dixital” a aulas 3.0 “espazos de innovación social dixital para o
desenvolvemento local (económico e social)”, e realizaranse as seguintes actuacións:

1. Poñer en
valor as
capacidades dos
centros da Rede
CeMIT para a
innovación social
dixital

2. Análise de
entidades e/ou
axentes
impulsores en
cada territorio

3. Poñer en
marcha os
centros de
innovación
social dixital

4. Impulsar
accións para o
recoñecemento
de iniciativas
vinculadas á
resolución de
desafíos sociais

Para garantir o éxito dos pilotos, será clave:
 Identificar as necesidades sociais insatisfeitas e/ou emerxentes en cada territorio (saúde,
cultura, educación, agricultura, emprego...).
 Conseguir a participación e implicación de referentes e axentes tractores, como os
axentes da Rede CeMIT que terán o rol de: orientar, motivar, facilitar, innovar e establecer
redes.
 Difundir os espazos de coworking de Galicia, propiciando a súa unión coas actividades de
innovación social dixital do Plan nos seus diferentes formatos ((IMPACT HUB´s, FAB LAB´s,
MAKER FAIRE´s, HACKATON´s, LIVING LAB´s, HACKERSPACE´s,...).

Resultados esperados

Destinatarios da acción

 Identificación e resolución de
desafíos e necesidades sociais.

 Cidadanía.

 Impulso da innovación social
dixital.

 Organizacións e asociacións da sociedade civil.

 Entidades de acción social, ONG´s.

Anexo

 Sector empresarial.
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Eixo transversal
ACCIÓN 1. Deseñar o mapa de activos e recursos dixitais en Galicia
Descrición
Elaborar un mapa de e-servizos de inclusión dixital, que dispoña dunha visión global das
capacidades dixitais existentes en Galicia, permitindo o acceso aos recursos e activos
dixitais dispoñibles ao longo de todo o territorio, e un maior aproveitamento dos medios
grazas a súa posta en común e á conexión entre axentes.
Inicialmente, o mapa deseñarase cos recursos e activos da Amtega e será enriquecido e
complementado cos medios dos axentes participantes no Plan.

Mapa de activos e recursos dixitais en Galicia

Recursos

Centros, aulas, equipamento TIC (ordenadores, sistemas de
videoconferencia, dispositivos adaptados a persoas con necesidades
específicas, unidades TIC móbiles, etc.)

Axentes

Voluntariado, axentes sociais, Administracións Públicas, sector
empresarial, universidades, colexios profesionais, etc.

Activos

Servizos, contidos, coñecementos e ferramentas.

Áreas xeográficas e grupos de persoas (maiores, xente nova, persoas
Persoas
Beneficiarias con discapacidade, cidadanía en sentido amplo, etc.)

Este mapa permitirá a aliñación da oferta de recursos e activos coa demanda de servizos por
parte da cidadanía, segundo as necesidades de cada territorio.

Resultados esperados

Destinatarios da acción


Axentes que traballan no ámbito dixital.



Cidadanía en xeral.

Anexo

Dispoñer dunha visión dos recursos, activos
e capacidades para a realización de
accións de inclusión dixital.
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ACCIÓN 2. Elaborar o catálogo de servizos dixitais
Descrición
Crear un kit básico de servizos dixitais, que incluirá todas as actuacións necesarias para
afrontar os diversos niveis de madurez dixital da cidadanía, e estarán dirixidos tanto aos
axentes participantes no Plan como aos beneficiarios finais do mesmo.

Servizos destinados aos
COLABORADORES do Plan

Servizos destinados á
CIDADANÍA

Catálogo de servizos dixitais
CERTIFICACIÓN
DIXITAL

DIFUSIÓN E
SENSIBILIZACIÓN

AULA ABERTA

• Itinerarios
formativos,
contidos e
destinatarios.
• Formación
Presencial.
• Formación On-line.

Adquisición da
Certificación
Galega de
Competencias
Dixitais en
Ofimática (CODIX).

Cursos, talleres e
xornadas divulgativas
(incluídas as do
Centro Demostrador
TIC e do Centro de
Novas Tecnoloxías de
Galicia).

• Uso libre do
equipamento que
forma parte do Plan.
• Acompañamento,
asesoramento e
recomendacións no
uso das TIC.

CAPACITACIÓN E
DINAMIZACIÓN
DE FORMADORES

CESIÓN DE
CONTIDOS E
INFRAESTRUTURAS

Complementar a
formación a
formadores coas
necesidades do Plan.
Especialmente no
relacionado coa
creatividade,
innovación, etc.

• Compartición de
recursos formativos.
• Cesión do uso das
aulas e
infraestruturas do
Plan.

FORMACIÓN E
CAPACITACIÓN

ASESORAMENTO
E APOIOS
DIXITAIS
• Asesorar aos
axentes na súa
participación no
Plan.
• Apoiar en accións
puntuais co
voluntariado

SOPORTE
• Ferramentas de
xestión e
seguimento.
• Metodoloxías.
• Procedementos.
• Resolución de
dúbidas.

Entre os traballos a realizar están os de establecer as necesidades de desenvolvemento
de novos servizos e/ou de mellora/evolución dos existentes.

Resultados esperados

Destinatarios da acción


A cidadanía destinataria do Plan de Inclusión Dixital.



Axentes que traballan no ámbito dixital e colaboran
no Plan (aliados dixitais).

Anexo

Dispoñer
dun
catálogo
global e integrado de
servizos para dar cobertura
ao Plan de Inclusión Dixital.
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ACCIÓN 3. Impulsar a Responsabilidade Social Empresarial TIC
Descrición
Promover e implementar actividades que aumenten e impulsen a Responsabilidade
Social Empresarial TIC en Galicia en estreita colaboración coa Consellería de Economía,
Emprego e Industria.
Actividades para impulsar a
RSE - TIC en Galicia

1.

Revisar e ampliar as accións de mecenado e

impulso do voluntariado dixital corporativo que a
Amtega vén realizando a través do Programa de
Voluntariado Dixital (Voldix):
• Elaboración, en coordinación coa Consellería
de Economía, Emprego e Industria, de material
divulgativo no ámbito da RSE no sector TIC.
• Dinamización de foros RSE TIC.
• Reciclado de equipamento TIC e doazón a
entidades de acción social.

2.

Fomentar o uso no sector empresarial da

metodoloxía Xunta PROL-RSE para implantar a RSE
nas empresas.

Resultados esperados

Destinatarios da acción
Sector empresarial.

Anexo

Incrementar o número de empresas que
realizan accións de Responsabilidade
Social Empresarial no ámbito dixital.
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ACCIÓN 4. Definir e poñer en marcha o Plan de Comunicación
Descrición
Definir as accións, os formatos e as canles para a difusión do Plan de Inclusión Dixital,
atendendo ao público destinatario.
O Plan de Comunicación será o principal instrumento para a difusión e promoción do Plan
de Inclusión Dixital, xerando a visibilidade necesaria para que toda a sociedade poida
coñecer os servizos e accións que contempla, ademais de comunicar os logros e
resultados.
Audiencias (cidadanía en
xeral, grupos de persoas
concretas, axentes, etc)

PLAN DE
COMUNICACIÓN
Necesidades de
comunicación

Accións e formatos de
comunicación: mailing,
material gráfico,
presentacións,
entrevistas, vídeos, etc.

Canles. Especial atención ás canles dixitais, tales
como a Web (Faite Dixit@l, Amtega, CeMIT,
VOLDIX), a plataforma de formación on-line
(EMA), as redes sociais e Blogs

Para chegar de forma efectiva aos diversos destinatarios, as accións de comunicación
relacionadas coa inclusión dixital en Galicia estarán centralizadas nunha nova Web:
“FaiteDixit@l.xunta.gal”.
Adicionalmente nesta web incluirase unha plataforma colaborativa online 3.0 onde os
aliados dixitais poidan intercambiar ideas, coñecementos e experiencias.

Resultados esperados

Destinatarios da acción


Axentes participantes no Plan.



Toda a cidadanía.

Anexo

Difusión e sensibilización das accións
do Plan de Inclusión Dixital.
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ACCIÓN 5. Articular o modelo de relación cos aliados dixitais
Descrición
Crear un marco de cooperación flexible e en rede, sustentado en “Alianzas Dixitais” e
que permita a participación dos axentes do ecosistema dixital no Plan de Inclusión Dixital.
Facilitaranse os requirimentos e o procedemento adhesión a través dunha tramitación
electrónica para poder ser “aliado dixital” e participar no desenvolvemento e mellora da
inclusión dixital, grazas á agregación de capacidades, recursos e iniciativas.

1.
Tipoloxías de aliados
dixitais

MECENAS

DIXITAL.

Empresas

ou

entidades

interesadas en desenvolver accións de inclusión dixital.

2.

ENTIDADES

COLABORADORAS.

Asociacións,

organizacións, entidades de acción voluntaria,
fundacións, centros tecnolóxicos, Administracións
Públicas, universidades, etc.

3.

REFERENTES DIXITAIS. Persoas ou entidades que

contan cunha reputación e coñecemento no ámbito
dixital a nivel local, estatal ou internacional.

4.

MENTORES

DIXITAIS.

Persoas

activas

e

comprometidas con coñecementos para axudar a
outros no emprendemento dixital.

5.

VOLUNTARIADO DIXITAL. Maiores de 18 anos con

coñecementos TIC e ganas de compartir o seu tempo.

É vocación do Plan consolidar relacións estables e duradeiras no tempo e que
posteriormente se transforme nun modelo de colaboración en rede, onde os
participantes no Plan se relacionen entre si. Neste novo modelo, a figura dos aliados
dixitais será clave para acadar a universalización das actuacións de inclusión dixital,
xerar sinerxías e un efecto multiplicador que permita acadar unha maior chegada ao
territorio e, en definitiva, á cidadanía.

Resultados esperados

Destinatarios da acción
Axentes participantes no Plan (Aliados
Dixitais), nas súas diversas tipoloxías.

Anexo

Implantar un modelo de relación flexible e en
rede con cada un dos participantes no Plan.
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ACCIÓN 6. Impulsar actuacións no ámbito da Administración Local
Descrición
Continuar traballando na elaboración de actuacións en coordinación coa Administración
Local, para conseguir a implicación e participación activa dos axentes locais (axentes
sociais, empresarias e entidades públicas) grazas ao papel das entidades locais como
prescriptores do Plan.

ACTUACIÓNS NO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. Realizar
actividades
formativas de
inclusión dixital no
ámbito de
actuación das
Administracións
Locais

2. Fomentar o
desenvolvemento de
proxectos e iniciativas
municipais que se
orienten á
participación da
cidadanía do concello
no ámbito da inclusión
dixital

3. Comunicar e
sensibilizar ás
Entidades Locais no
marco de
actuación do Plan
de Inclusión Dixital

Esta acción desenvolverase no marco do “Convenio de Colaboración para o
desenvolvemento do Plan de Inclusión Dixital no ámbito da Administración Local9” co fin de
impulsar a cooperación e a colaboración entre a Administración Autonómica e Local. E
será clave o papel da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) como ente
dinamizador das Entidades Locais.
A realización de actuacións no eido local permitirán ademais posicionar á Rede CeMIT
como centros de referencia locais en Galicia, na utilización das TIC para acadar a
transformación do territorio, co obxectivo de fomentar a empregabilidade da cidadanía.

Destinatarios da actuación

Aumentar o impacto do Plan de Inclusión Dixital a
través da participación activa das entidades locais.



Entidades locais.

9 “Convenio de colaboración entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento do Plan de Inclusión Dixital no ámbito da Administración
Tola” asinado o 15 de xaneiro de 2014.

Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020
“Son de Galicia, Son Dixital”

Anexo

Resultados esperados

66

ACCIÓN 7. Reforzar o voluntariado dixital
Descrición
Establecer actuacións que permitan reforzar a base de persoas voluntarias no ámbito
dixital para a súa participación no Plan de Inclusión Dixital.
O compromiso e solidariedade das persoas voluntarias posibilitará a ampliación dos
servizos do Plan ao longo de todo o territorio galego coa realización de apoios dixitais
presenciais ou virtuais (formacións, demostracións, asesoramentos, etc).
Por este motivo, esta acción encamíñase a impulsar o papel do voluntariado dixital para
que axude ao resto da cidadanía no seu achegamento ao mundo dixital.

1. PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DOS INCENTIVOS E
RECOÑECEMENTOS DO VOLUNTARIADO

ACTIVIDADES DE
ATRACCIÓN,
INCENTIVACIÓN E
PARTICIPACIÓN
DO
VOLUNTARIADO
DIXITAL NO PLAN
DE INCLUSIÓN
DIXITAL

A través do rexistro de experiencias voluntarias e a certificación
oficial de participación en actividades altruístas.

2. XESTIÓN DA ACTIVIDADE VOLUNTARIA
Empregando mecanismos que permitan
demanda e a oferta de persoas voluntarias.

coordinar

a

3. SENSIBILIZACIÓN DO VOLUNTARIADO
Por medio de charlas divulgativas, xornadas, etc.

Para a execución desta acción tomarase como punto de partida o
Programa de voluntariado dixital da Amtega, xunto ás accións de
voluntariado realizadas pola Consellería de Política Social e outros
axentes.

Resultados esperados

Destinatarios da acción


Axentes que traballan con voluntariado.



Persoas que potencialmente poden participar
no voluntariado dixital.

Anexo

Reforzar o número de persoas e
organizacións
que
participan
voluntariamente
no
Plan
de
Inclusión Dixital.
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ACCIÓN 8. Crear unha rede de referentes dixitais
Descrición
Xerar unha rede de referentes (organizacións e/ou persoas) de gran relevancia pola súa
reputación, a súa experiencia ou polo seu coñecemento no ámbito dixital, para participar
no Plan a través de diferentes roles:

Os axentes
da rede de
referentes
dixitais...

Actuarán
...

Contribuirán
...

... como grandes tractores, prescriptores e difusores do Plan.



Á dinamización, notoriedade e visibilidade das accións.



A achegar a súa visión, experiencia, boas prácticas e
calquera outro coñecemento de interese para o Plan.



A deseñar, dinamizar, participar e/ou executar proxectos
no ámbito da inclusión dixital.

Especial relevancia terá contar cos referentes locais, cuxo coñecemento permitirá
identificar necesidades no territorio e impulsar accións na súa zona de influencia.

Resultados esperados

Destinatarios da acción
Entidades ou persoas referentes nos diferentes
territorios de Galicia, así como a nivel estatal e
internacional.

Anexo

Enriquecer as accións para implementar
no Plan, a través da incorporación da
visión
experta,
experimentada
e
innovadora dos referentes.
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