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1.- INTRODUCIÓN 

 

A acción formativa que se levou a cabo, consistiu na impartición de 8 seminarios prácticos 

para fomentar a utilización das TIC’S nas empresas do sector do granito. 

Propuxéronse os seminarios sobre os aspectos máis recorrentes, que nós entendiamos 

capitais  que os nosos asociados debían coñecer, utilizar e sacar un maior rendemento para a 

súa empresa. O obxectivo foi formar aos asistentes e dotarlles duns conceptos e 

coñecementos mínimos nas diversas materias que se abordaron en cada unha das xornadas. 

O temario dos seminarios debía abarcar un amplo espectro de información, co fin de 

adaptarse ao nivel dos asistentes en cada unha delas.  

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

sector que aínda nos tempos que corren ten 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. As Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación agregan valor ás actividades operacionais e de xestión 

empresarial e permiten ás empresas obter vantaxes competitivas, permanecer no mercado e 

centrarse no seu negocio. 

As TIC están cambiando a forma tradicional de facer as cousas. As persoas que traballan en 

calquera campo, utilizan tecnoloxías de información de forma cotiá mediante o uso de 

Internet, tarxetas de crédito, pago electrónico da nómina de traballadores, entre outras 

funcións; todo elo supón un aforro de custos, tempo e traballo, por iso, a función das TIC 

nos procesos empresariais e tan importante e se expandiu tanto e tan rápido.  

 

Tratouse de instruír aos asistentes dos distintos seminarios, para que coñeceran e aceptasen 

as novas tecnoloxías como ferramentas que poden incidir nun maior rendemento laboral cun 

menor esforzo, dándolle  un enfoque práctico coa intención de captar a súa atención.  

 

Amosóuselle aos asistentes, con exemplos prácticos, que utilizando eficientemente estas 

tecnoloxías pódense obter vantaxes competitivas, pero é preciso adoptar procedementos 

axeitados para mantener tales vantaxes como unha constante, así como dispoñer de 

cursos e recursos de acción para adaptalas ás necesidades de cada momento.  

É imposible, hoxe en día, ignorar o potencial das TIC e especialmente o de Internet, 

por iso tórnase totalmente primordial que as empresas do noso sector estean ao día sobre 

estas tecnoloxías. 
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Na implementación dun sistema de información interveñen moitos factores, sendo un dos 

principais o factor humano. É previsible que, ante unha situación de cambio, o persoal se 

mostre reacio a adoptar os novos procedementos, sobre todo se descoñece a finalidade e o 

funcionamento dos novos elementos. Por iso é importante a formación e a actualización 

respecto das TIC, para evitar situacións de negación por descoñecemento. 

 
 
Por todo o anteriormente descrito, é polo que nos decidimos a impartir este tipo de 

formación aos nosos asociados, que un ano máis se mostraron abertos a explorar este 

mundo para eles, ata o de agora, tan pouco explorado.  
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2. CONTIDO E OBXECTIVOS DOS SEMINARIOS 

 

A formación impartiuse a modo de seminarios individualizados de xeito que cada un 

tivera unha temática distinta pero un fío condutor común, para conseguir que os asistentes 

mostrasen unha interese por participar e acudir a todas as xornadas. O programa formativo 

tivo o contido inicialmente proposto na solicitude da subvención, e foi o seguinte: 

Seminario 1 Iniciación á informática e a Internet 

Obxectivos 

Achegar conceptos básicos de informática aos asistentes. Familiarización coa computadora e 

os seus periféricos. Coñecemento da función dos sistemas operativos e primeiros pasos nun 

entorno Windows. Organización da información nun sistema de carpetas e arquivos. Pequena 

incursión na internet. 

Seminario  2  Ofimática básica.  

Obxectivos 

Tras a presentación dun paquete estándar de ofimática e da descrición e utilidade dos seus 

compoñentes, lograr a familiarización co entorno e a iniciación activa nos máis orientados á 

empresa (tratamento de textos, follas de cálculo). 

Seminario  3  Manexo e uso de navegadores e buscadores 

Obxectivos 

Adquisición e comprensión da definición e características básicas dun navegador e das 

similitudes e diferenzas entre os navegadores máis utilizados. Utilización práctica do 

navegador como interfaz de acceso a internet. Visión dos diferentes buscadores e opcións de 

búsqueda avanzada.  

Seminario 4 
O correo electrónico na empresa. Trámites on 

line 

Obxectivos 

Coñecer que é e cómo funciona o correo electrónico e os seus conceptos asociados. Creación 

dunha conta de correo webmail e configuración desta nun cliente de correo. Axuda e 

coñecemento da tramitación telemática coa administración. Factura electrónica, DNI 

electrónico, Certificado Dixital e outros trámites e opcións de comunicación coa 

Administración  
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Seminario 5 O Comercio Electrónico 

Obxectivos 

Introducción ao comercio electrónico e á súa tecnoloxía. Familiarización co procedemento de 

compra/venta electrónica e cos distintos modelos de pagamento.  

Seminario 6 Seguridade Informática 

Obxectivos 

É obxectivo, deste seminario, facer partícipes aos asistentes dos perigos da internet, así como 

o dar a coñecer os métodos máis habituais de ataque e fraude e das prácticas, hábitos e 

ferramentas que nos axudan nesta tarefa. Pequena incursión xurídica nas leis que afectan á 

seguridade. 

Seminario 7 Web Corporativa e promoción 

Obxectivos 

Facer conscientes aos asistentes da importancia da “existencia” na rede e da web corporativa 

como plataforma de promoción.  Distintos xeitos de promoción e introducción ao 

posicionamento en buscadores. 

Seminario 8 
Redes Sociais como medio de promoción da 

empresa 

Obxectivos 

A importancia das redes sociais na actualidade. Utilización das redes sociais como medio de 

promoción e difusión da empresa.  

 

3. ORGANIZACIÓN XERAL. 

3.1- Asistentes 

Os asistentes foron os empresarios e traballadores das empresas asociadas do sector da 

pedra natural que desenvolven a súa actividade na provincia de Ourense, aínda que tamén 

se fixo extensivo a outras persoas que estivesen interesadas na materia, en especial a 

desempregados do sector, habendo asistido un 90% de asociados e un 10 % de 

desempregados ou antigos traballadores das empresas que dada a situación económica 

actual tiveron que pechar. 
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En xeral, segundo a valoración do poñente, o nivel dos alumnos asistentes aos seminarios foi 

básico, con algún caso de alumnos cun nivel medio/avanzado.  

O seu sector laboral, polo que manifestaron, e un sector que explota pouco as novas 

tecnoloxías, de aí que fora necesario revisar conceptos básicos en cada unha das temáticas 

que se trataron. 

Tratouse de dar un enfoque práctico en cada un dos relatorios, coa intención de captar a 

atención dos asistentes menos familiarizados coas TIC, e de propor novas metodoloxías, 

tecnoloxías ou curiosidades aos alumnos de nivel máis avanzado, tratando así de conxugar a 

avidez de coñecemento dos diversos estratos. 

  

3.2- Calendario 

 
En canto ao calendario, dicir, que houbo variacións con respecto ao inicialmente proposto na 

solicitude de subvención. Finalmente leváronse a cabo despois do período estival, dando 

comezo coa primeira sesión o venres 16 de setembro e finalizando o venres 4 de novembro. 

 

O día fixado para  impartir os seminarios foi os venres pola tarde xa que é habitual no 

sector facer xornada intensiva estes días, polo que consideramos que, dado que acudía xente 

de toda a provincia, o fundamental era poder adecuar o horario dos seminarios a súa  

dispoñibilidade. 

  

O detalle do calendario foi o seguinte: 

 

SEMINARIO TÍTULO DATA 

Seminario 1 Iniciación á informática 16-09-11 

Seminario 2 Ofimática básica.  23-09-11 

Seminario 3 Manexo e uso de navegadores e buscadores 30-09-11 

Seminario 4 
O correo electrónico na empresa e tramitación 

telemática 07-10-11 

Seminario 5 O Comercio Electrónico 14-10-11 

Seminario 6 Seguridade informática 21-10-11 

Seminario 7 Web Corporativa e promoción 28-10-11 

Seminario 8 Redes Sociais como medio de promoción da empresa 04-11-11 
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LUGAR: Os seminarios tiveron lugar nun aula de informática do Centro Empresarial 

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

HORARIO: venres de 16:30 h a 20:30 h. 

 

 

3.3- 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, 

material para facer anotacións e manual en papel explicado polo profesor en cada unha das 

sesións. A maiores, entregouse aos asistentes un PENDRIVE coa información exposta en 

cada un dos relatorios e un certificado de asistencia co contido e duración da sesión. 

Por outra parte, o profesor tamén tivo a súa disposición, os medios materiais e audiovisuais 

necesarios para impartir a formación, utilizando un ordenador portátil, un proxector de vídeo 

para facer máis gráficas as súas explicacións a través dunha presentación en Power Point e 

unha pizarra para facer uso dela nos momentos nos que foi necesario.  
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Para a correcta organización, remitíronse cartas aos asociados informando da iniciativa e 

xuntando a solicitude de participación, que tamén estivo a disposición na páxina web da 

APG, por outra parte, tamén se puxo a disposición da xente interesada en asistir aos 

seminarios, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto para facer unha reserva de 

praza, xa que no criterio de admisión se respectou rigorosamente a orde de solicitude das 

inscricións.  

Por parte da 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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3.4. PROMOCION 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 teléfono. 

• Anuncios Publicitarios:  Fixemos 2 insertos de anuncios publicitarios nos periódicos 

de maior difusión da provincia.  
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• Páxina WEB.  A través da páxina web da APG, ademais 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. 

 

 

• Carteis informativos. Para dar promoción a acción, colocáronse varios carteis 

informativos que se distribuíron nas distintas empresas da asociación e no propio 

centro. 
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3.5- METODOLOXÍA: Os seminarios desenvolvéronse aplicando unha metodoloxía 

intercomunicativa en que a participación do alumno se considerou básica.  

A participación dos alumnos coa realización de casos prácticos así como o traballo en equipo 

constituíron un elemento esencial no desenvolvemento do programa,  xa que consideramos 

que se complementa e mellora a calidade da formación e do entendemento por parte dos 

asistentes, coa diversidade de opinións, dúbidas e experiencias. 

Ao comezo das sesións o poñente pasaba un pequeno test de coñecementos para saber o 

nivel dos asistentes e poder adaptarse mellor nas súas explicacións.  As sesións foron en 

parte teóricas, dando unhas explicacións dos conceptos básicos propios de cada materia, con 

exemplos prácticos e co soporte dunha presentación en Power Point como referencia para os 

asistentes, 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. 

En canto ó profesorado axustouse ao disposto na memoria de solicitude. e tivo unha 

valoración sobresaínte emitida polos asistentes, habendo moi boa intercomunicación entre 

ambas partes. 

4.- INCIDENCIAS E VALORACIÓN  

En cada un dos relatorios, acadáronse notables niveis de colaboración e de cooperación. A 

implicación dos alumnos, tanto os de nivel básico coma os de nivel máis avanzado, foi 

sobresaínte, segundo nos mostrou a valoración feita polo poñente, o que nos fai entender 

que os obxectivos cos que partimos de lograr que todos os asistentes saíran con novos 

conceptos aprendidos, novas tecnoloxías descubertas, e sobre todo, unha aptitude positiva 

fronte a utilización das TIC, foron plenamente satisfeitos. 

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, estiveron moi colaboradores dende o inicio ata o fin de cada sesión. 

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

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. 

Con este sistema conseguimos xeran un interese e unha inquietude por o coñecemento nesta 

materia que fixo que moitos dos asistentes acudiran a varias das sesións. Tamén notamos o 

enorme interese que suscitou a actuación, polo pronto que se cubriron as prazas dispoñibles 

e a grande satisfacción dos alumnos co profesor co que se produxo unha excelenrte 

conexión.  
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