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_ Deseño gráfico: Illustrator e Photoshop
_ Ofimática: Office
_ Cálculo científico: Matlab
_ Páxinas web: Wordpress
_ Bases de datos: Acces
_ Traballo colaborativo: Google Suite
_ Tratamento de datos: Excel
_ Domótica persoal: Raspberry PI
_ Programación: Scratch e Arduino
_ Perfil profesional: LinkedIn
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Programa de formación orientado ao desenvolvemento e á mellora das competencias dixitais do alumnado, PDI e PAS da Universidade de Vigo.

Fundamentos de deseño gráfico con Illustrator e Photoshop
O obxetivo é proporcionarlles ás persoas asistentes as nocións básicas para afrontar un traballo de deseño gráfico e mostrarlles o funcionamento 
das principais ferramentas de debuxo vectorial (Illustrator) e tratamento de imaxe dixital (Photoshop).

É imprescindible contar co software específico: Adobe Illustrator CC e Photoshop CC

• Do 1 de outubro ao 19 de novembro
• Xoves, de 16.00 a 20.00 h (32 h presenciais a través do Campus Remoto + 10 h non presenciais)

Fundamentos de ofimática con Office

Este curso pretende que o estudantado se desenvolva coas ferramentas ofimáticas Office de Microsoft para afrontar a elaboración de 
documentos profesionais como o propio traballo de fin de grao, traballo de fin de mestrado etc.

• Do 2 de outubro ao 6 de novembro 
• Venres, de 16.00 a 19.00 h (24 h presenciais a través do Campus Remoto + 6 h non presenciais) 

Fundamentos e principios de cálculo científico con Matlab

Tras esta formación, os/as estudantes estarán familiarizados co software científico Matlab e o seu ámbito de traballo. Traballaranse, entre outros, 
conceptos relativos á contorna de usuario/a, comandos, variables, vectores, matrices, gráficos, arquivos, scripts e funcións.

• Do 8 de outubro ao 26 de novembro 
• Xoves, de 16.00 a 19.00 h (24 h presenciais a través do Campus Remoto + 24 h non presenciais) 

Iniciación ao desenvolvemento de páxinas web con Wordpress

Este curso pretende achegarlle aos/ás asistentes a ferramenta líder mundial en desenvolvemento web para que sexan capaces de crear, manter e 
actualizar páxinas web persoais, corporativas e/ou de comercio electrónico sen necesidade de coñecementos previos de programación. 
• Do 15 de outubro ao 12 de novembro
• Xoves, de 15.30 a 20.30 h (20 h presenciais a través do Campus Remoto) 

 Iniciación ás bases de datos. Microsoft Access

Introduce o estudantado nas bases de datos e a súa utilización na vida real. Revísanse os fundamentos do modelo entidade-relación, e os sistemas 
xestores de bases de datos do mercado. Emprégase MS Access para utilizar como base na creación de tablas, formularios, consultas e informes. 
Crearase unha pequena aplicación ao longo do curso para exemplificar os conceptos teóricos.

• Do 16 de octubro ao 13 de novembro 
• Venres, de 10.00 a 14.00 h (20 h presenciais a través do Campus Remoto) 

Iniciación ao traballo colaborativo con Google Suite 

Achega nocións básicas para afrontar traballos colaborativos mediante as ferramentas G Suite de Google. O/A asistente poderá identificar e 
resolver problemas mediante o seu uso para axilizar os seus procesos de traballo. 

• 12 e 13 de novembro
• Xoves, de 15.30 a 19.30 h. Venres, de 10.00 a 14.00 h (8 h presenciais a través do Campus Remoto) 

Fundamentos de análise e tratamento de datos con Excel

Tras este curso, o estudantado sentirase familiarizardo co uso da ferramenta ofimática Excel. Traballaranse conceptos relacionados con 
operacións e funcións básicas e avanzadas, gráficos, análise de datos, vinculación con outras ferramentas de Office etc.

• Do 13 de novembro ao 18 de decembro
• Venres, de 16.00 a 20.00 h (24 h presenciais a través do Campus Remoto + 6 h non presenciais) 

 Iniciación a Raspberry PI: de centro multimedia a domótica persoal

Permite coñecer esta económica solución, que tanto permite converterse nun centro multimedia, coma nun ordeador persoal, coma ter usos de 
domótica. Explicaranse os fundamentos do seu funcionamento, con casos prácticos facilmente reproducibles nun ambiente doméstico.

• 20 e 27 de novembro 
• Venres, de 10.00 a 14.00 h (8 h presenciais a través do Campus Remoto) 

Iniciación á programación con Scratch e Arduino

Este curso pretende transmitir os conceptos básicos da programación para principiantes no campo. Iniciarase ao estudantado nunha linguaxe 
de programación sinxela e visual. Abordaranse conceptos básicos como variables, constantes, fluxo de control etc. Tamén se aplicarán os 
coñecementos adquiridos na programación de Arduino.

• Do 5 de febreiro ao 26 de marzo
• Venres, de 15.00 a 20.00 h (30 h presenciais a través do Campus Remoto) 

Iniciación á creación dun perfil profesional na rede social LinkedIn

O curso ten por obxectivo que os/as asistentes entendan a importancia de dispoñen dun perfil optimizado na rede social profesional LinkedIn. 
Establecerase unha estratexia e elaborarase un perfil personalizado en función dos obxectivos profesionais de cada estudante. Farase unha 
revisión e optimización entre pares e unha revisión final individual.

• Do 13 ao 20 de novembro
• Venres, de 16.00 a 20.00 h (8 h presenciais a través do Campus Remoto) 
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