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1.- OBXECTIVOS 

 

A execución desta acción formativa, consistiu na impartición de 8 seminarios prácticos de 

aplicación e utilización das TIC’S nas empresas do sector do granito. 

Coa execución deste proxecto, víronse cumpridas as expectativas de acercar o uso das novas 

tecnoloxías aos nosos asociados, xa que consideramos de gran importancia de cara a mellora 

da xestión do negocio, a utilización destes medios.  

Coa organización destes seminarios, conseguimos dar a coñecer as  novas tecnoloxías a un 

sector que aínda nos tempos que corren tiña esta labor bastante descoidada, e tamén 

concienciar de que as ferramentas da sociedade da información, están consideradas como un 

dos fundamentos básicos nos que se ten que asentar toda empresa, xa que son impulsores 

da súa vantaxe competitiva, e abren novas oportunidades de negocio. 

Amosóuselle aso asistentes, con exemplos prácticos, que co desenvolvemento das 

tecnoloxías da información mudaron totalmente as formas de comunicación entre as 

empresas, as TIC presentan vantaxes notables sobre os medios de comunicación 

tradicionais; cada día son maiores as relacións comerciais que se establecen a través da 

rede, feito que produce un auxe no intercambio global, ao non existir barreiras físicas, por 

iso o uso das ferramentas TIC tórnase imprescindible nas empresas de hoxe en día. 

Na actual situación na que nos atopamos, o uso das novas tecnoloxías da sociedade da 

información son vitais para calquera empresa, por iso tórnase totalmente primordial que as 

empresas estean ao día sobre estas tecnoloxías. 

Para dar cumprimento aos obxectivos proxectados para este proxecto, a Asociación 

Provincial de Graniteiros, contou coa empresa Redegal,S.L para que se encargase de deseñar 

e impartir os contidos dos diferentes seminarios realizados, así como a preparación do 

material didáctico utilizado e entregado. 

Os participantes acadaron os coñecementos precisos sobre o uso da Internet, e as 

ferramentas dispoñibles para o seu uso, de xeito que poidan aplicar estes coñecementos en 

cada unha das empresas logrando unha maior competitividade e eficacia. 
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2.-CONTIDO E DATA DOS SEMINARIOS 

 

En relación as datas de impartición dos seminarios, houbo que facer unha serie de 

modificacións respecto as sinaladas na memoria de solicitude da subvención, debido ao 

dilatamento na resolución da concesión da mesma e a ampliación do prazo de xustificación. 

O calendario definitivo e executado foi o seguinte: 

 

SEMINARIOS Data 

Seminario 1. Introdución ao uso da internet 12-11-10 

Seminario 2. O correo electrónico na túa empresa 13-11-10 

Seminario 3. Fundamentos das tecnoloxías Web 17-11-10 

Seminario 4. Web 1.0 versus Web 2.0 19-11-10 

Seminario 5. Ferramentas gratuítas de Ofimática e Axenda 20-11-10 

Seminario 6. Ferramentas gratuítas de vídeo e Imaxe. 24-11-10 

Seminario 7. Cómo promocionar a web da miña empresa 26-11-10 

Seminario 8. Promociona a túa empresa: Twitter, Facebook… 27-11-10 

  

 

A acción formativa foi levada a cabo en estrita concordancia cos obxectivos marcados na 

solicitude da subvención para actuacións de difusión da sociedade da información e constou 

dos seguintes oito seminarios, cuxo contido se resume: 

Seminario 1. Introdución ao uso dá internet 

Coñecementos básicos sobre as tecnoloxías implicadas no funcionamento de Internet, 

destacando a importancia da mesma na vida cotiá e empresarial así como destacando tamén 

algúns usos máis comúns. Introdución sobre a orixe e a cronoloxía da rede.  

Seminario 2. O correo electrónico na túa empresa 

Utilización das distintas ferramentas dispoñibles de correo electrónico para unha correcta 

xestión empresarial. Explicacións sobre o seu funcionamento e uso na empresa, 

exemplificación mediante exercicios baseados no servizo Gmail e o cliente de correo 

electrónico Thunderbird. 
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Seminario 3. Fundamentos dás tecnoloxías Web 

Explicación do concepto de web e páxinas individuais, introdución á web corporativa e os 

exemplos máis comúns de webs como blogs e foros, e introdución aos servizos do google 

para empresas (Google Apps). 

Seminario 4. Web 1.0 versus Web 2.0 

Definición de web 2.0, qué aspectos importantes varían en contraposición á web 1.0, e as 

novas aplicacións que xurden desta nova web. Comparación do modelo de sitio web 

tradicional fronte ao colaborador e baseado en comunidades de usuarios (web 2.0), futuro da 

Internet xeración dun Blog como exemplo de sistema web 2.0 baseado en Blogger e 

introdución ao concepto de rede social. 

Seminario 5. Ferramentas Gratuítas de Ofimática e Axenda 

Dar a coñecer as distintas ferramentas de ofimática que se atopan no mercado e que son 

gratuítas, o cal supón un aforro de custos para a empresa. 

Manexo da suite ofimática Open Office, concretamente das ferramentas Writer, Impress e 

Calc, uso do google Calendar. 

Seminario 6. Ferramentas Gratuítas de Vídeo e Imaxe. 

Emprego das distintas ferramentas gratuítas en canto a tratamento de vídeos e imaxes, que 

poden ser de utilidade para a promoción da empresa. Manexo da aplicación libre Gimp para 

edición de imaxe. 

Seminario 7. Como promover a web dá miña empresa 

A importancia de promocionar a web da nosa empresa, métodos eficaces para a súa 

promoción. 

Teoría de marketing aplicado á rede: Buzz Marketing, marketing viral, exemplos de 

aplicación da web 2.0 con fins de propaganda, aproximación ao uso dos buscadores e o 

posicionamento web. 

Seminario 8. Promove a túa empresa: Twitter, Facebook… 

As redes sociais como ferramenta de promoción e difusión da publicidade da empresa, 

exemplos de uso das redes Facebook e Twitter, creación de perfís en ambos os dous e en 

redes sociais de ámbito profesional. 
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3.- ORGANIZACIÓN XERAL 

LUGAR: Os seminarios tiveron lugar nun aula de informática do Centro Empresarial 

Transfronteirizo, sito no lugar do Pontón, 25 de Barbadás de Ourense. 

 

 

HORARIO: 16:30 h a 20:30 h e sábados de 9:00 h a 14:00 h. 

DESTINATARIOS: Os destinatarios aos que estivo dirixida esta acción, foron aos asociados 

da APG, aínda que tamén se fixo extensivo a outras persoas que estivesen interesadas na 

materia, habendo asistido un 90% de asociados e un 10 % de xente de outros sectores ou 

desempregados. 

MEDIOS: As clases desenvolvéronse nun aula acondicionada para este tipo de formación, de 

xeito que cada participante dispuxo de un ordenador con conexión a internet e o material 

gráfico entregado polo profesor en cada unha das sesións. Así mesmo o profesor dispuxo 

tamén dos medios necesarios para impartir a formación utilizando como medio gráfico e 

visual a proxección a través de un proxector de vídeo de unha presentación en Power Point. 

Para a correcta organización, na publicidade do curso, tanto nas cartas remitidas aos 

asociados, coma na páxina web da APG ou nos periódicos, púxose a disposición da xente 

interesada en asistir aos seminarios, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto para 

facer unha reserva da praza, respetándose rigorosamente a orde de solicitude das 

inscricións.  

Por parte de la Asociación, asignouse a una persoa que foi a que levou o control e xestión do 

curso, mantendo en todo momento os rexistros de: 

- Recepción de solicitudes de participación. 

- Listados de asistencia. 
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PROMOCIÓN E DIFUSIÓN: En canto as distintas accións que se levaron a cabo para dar a 

coñecer a celebración dos seminarios, foron: 

• Circular informativa a cada un dos asociados e a outras empresas do sector do 

granito da provincia.  Enviouse una carta con antelación suficiente, na que se daba a 

coñecer a iniciativa aínda que posteriormente se remitira outra  facendo os cambios no 

calendario pertinentes. Este proceso tamén se fixo a través do correo electrónico e a 

través de chamadas de telefono. 

• Anuncios Publicitarios: Uns días antes do comezo das sesións, fixemos 2 anuncios 

publicitarios nos periódicos de maior difusión da provincia.  
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• Páxina WEB.  A través da páxina web da APG, ademáis de estar recollida toda la 

información relativa ao contido e datas dos seminarios, púxose a disposición a ficha de 

inscrición para anotarse, coa opción de enviar directamente esa ficha ao correo 

electrónico da Asociación.  
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METODOLOXÍA: Os seminarios desenvolvéronse aplicando unha metodoloxía 

intercomunicativa en que a participación do alumno considerouse básica. 

A participación dos alumnos así como o traballo en equipo constitúen un elemento esencial 

no desenvolvemento do programa, desta maneira, afondase e enriquecese a formación, xa 

que se complementa e mellora coa diversidade de opinións e experiencias dos participantes. 

As sesións foron en parte teóricas, dando unhas explicacións dos conceptos básicos propios 

de cada materia, con exemplos prácticos en moitos casos gráficos coa mostra de fotografías 

e vídeos e co soporte dunha presentación en Power Point como referencia para os alumnos, 

presentación que eles tiñan impresa para poder levar un seguimento e tomar as notas que 

cada un considerarse oportunas. A outra parte foi a práctica, que se desenvolveu 

conxuntamente coa teórica en cada unha das sesións, realizando tamén varias dinámicas de 

grupo con casos prácticos. 

O control e a avaliación da formación desenvolveuse ao longo de todo o curso, mediante a 

inserción de preguntas durante a exposición dos temas, que obrigarán os alumnos a estar 

pendentes e non perder o fío dos contidos. 

En canto ao profesorado axustouse ao disposto na memoria de solicitude. 

4.- INCIDENCIAS E VALORACIÓN  

 

Detectouse un notable interese polos casos prácticos e os exercicios mentres que a 

impartición da teoría precisou dun esforzo engadido para manter a atención dos alumnos, 

non obstante moi colaboradores desde o segundo día de clase en adiante. 

Non se produciron incidencias habendo en todo momento un ambiente cordial e relaxado. 

O transcurso da acción formativa pódese cualificar de satisfactoria dada a boa acollida por 

parte dos alumnos dos contidos presentados e en especial medida dos exercicios e casos 

prácticos. Os alumnos demostraron ter expectativas prácticas concretas dos contidos e das 

partes que consideran máis lles pode ser de axuda nas súas actividades profesionais, de 

xeito que se fomentou unha retroalimentación e adaptación dos contidos ás súas 

necesidades concretas. 

 

 

 


