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1. PRESENTACIÓN 

 

A Xunta de Galicia percibe fondos que proveñen da Unión Europea no Marco do Plan de 

Recuperación, Transformación e Resiliencia e en concreto, dentro de devandito Plan, recíbense 

os fondos relacionados co compoñente C19 I3 Mellora das capacidades dixitais para persoas 

desempregadas para impulsar o emprendemento e o desenvolvemento rural e reducir a brecha 

de xénero. 

A UTE Muller Dixital foi adxudicataria para desenvolver o proxecto a nivel provincial.  

O programa “Muller Rural 2022-2023” ten por obxectivo formar a mulleres desempregadas ou 

en mellora de emprego que residan preferentemente en poboacións inferiores a 30.000 

habitantes en accións formativas para a adquisición de competencia dixital. Un segundo 

obxectivo do programa é dotar ás participantes dun terminal dixital ao finalizar a formación; 

nesta caso, unha tablet con teclado externo. 

As mulleres a formar en competencia dixital son 4.014, nun período dun ano, en localidades da 

provincia da Coruña coa poboación límite establecida como preferente. 

As especialidades formativas son: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN  HORAS 

FCOI01MRR  Competencias dixitais básicas. 40 

FCOI02MRR Competencias dixitais avanzadas. 40 

FCOI08 Iniciación ás competencias dixitais básicas   para o 
emprendemento.   

40 

 

En tódolos programas é obrigatoria a realización do Módulo Transversal FCOXXX21 Formación 

para a igualdade, excepto aquelas alumnas exentas por xa telo cursado. Duración: 5 horas. 

 
 

2. PRAZOS DE EXECUCIÓN E PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS DO 
PROXECTO 

 
A execución dos programas desenvolverase de maneira presencial e virtual entre os meses de 

agosto 2022 e xullo 2023, namentres haxa prazas. 

A impartición prevese en centros propios das Administracións Públicas previos acordos de 

colaboración ou coa colaboración de entidades privadas en función do volume e alcance da 

formación a realizar. 

A programación de cursos desenvólvese tanto en horario de mañá coma en horario de tarde. O 

número de xornadas total da formación son: 

✓ 10 sesións formativas para as competencias dixitais 

✓ 1 sesión formativa para o módulo transversal. 
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Nas quendas en horario de mañá o horario é de 9.30h a 13.30h para as 10 sesións das 

especialidades en competencias dixitais e de 9.00h a 14.00h para o exame final e o módulo 

transversal.   

Nas quendas en horario de tarde o horario é de 16.30h a 20.30h para as 10 sesións das 

especialidades en competencias dixitais e de 16.00h a 21.00h para o exame final e o módulo 

transversal.   

No caso da modalidade presencial o programa formativo a impartir é: 

✓ FCOI01MRR COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS. 

No caso da modalidade virtual os programas formativos a impartir son: 

✓ FCOI02MRR COMPETENCIAS DIXITAIS AVANZADAS. 

✓ FCOI08MRR INICIACIÓN AS COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS PARA O 

EMPRENDEMENTO. 

Na modalidade virtual as mulleres que acceden á formación terán: 

 
✓ Unha sesión presencial de “Benvida e acompañamento” o día antes do inicio do curso. 

✓ A última sesión do curso onde realizarán a avaliación final do curso e o módulo 
obrigatorio FCOXXX21 Formación para a igualdade. 

  
 

3. COMARCAS DE IMPARTICIÓN NA PROVINCIA DE A CORUÑA 
 

Comarca de Arzúa. 

Comarca de Barcala. 

Comarca de Bergantiños. 

Comarca de Betanzos. 

Comarca de Ferrol. 

Comarca de Fisterra. 

Comarca de A Coruña. 

Comarca de Muros. 

Comarca de Noia. 

Comarca de Ordes. 

Comarca de Ortegal. 

Comarca de Santiago de Compostela. 

Comarca da Terra de Melide. 

Comarca do Terra de Soneira. 

Comarca do Barbanza. 

Comarca do Eume. 
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Comarca do Xallas. 

Comarca do Sar. 

 

4. SELECCIÓN DAS ALUMNAS 
 
Poderán acceder ao programa mulleres, desempregadas e/ou en mellora de emprego, de 

municipios de menos de 30.000 habitantes preferentemente. É obrigatorio ter a demanda de 

emprego activa a día de inicio da formación. 

Para informar e orientar cara aos programas formativos dispúxose unha páxina web onde 

solicitar información MULLER DIXITAL. 

Poderanse realizar probas de nivel presenciais de forma conxunta nos concellos; para iso, é 

preciso fixar unha data e un lugar de celebración da proba, onde acudirá persoal propio para 

explicar o proxecto e proporcionar os test as mulleres interesadas en participar. 

Así mesmo disponse dun teléfono de contacto para aquelas mulleres que requiran máis 

información ou apoio para realizar os trámites de solicitude. 

 
 

5. MEDIOS Y RECURSOS 
 
Para a realización dos programas formativos por parte das mulleres interesadas, e conscientes 

das dificultades de acceso á tecnoloxía que pode ter a poboación obxecto, facilitaráselle unha 

tablet1 para a execución do curso. Unha vez finalizada a formación, a tablet entregarase á 

alumna de maneira totalmente gratuíta. 

 
 

6. PROGRAMAS FORMATIVOS 
 
Os contidos atenden ás competencias dixitais recollidas no Marco Europeo de Competencias 

dixitais para a Cidadanía (DigComp). As áreas recollidas nos programas formativos son 5: 

✓ Área 1: Información. Navegación, procura e filtrado de información. 

✓ Área 2: Comunicación. Interacción a través de tecnoloxías. 

✓ Área 3: Creación de contidos. Desenvolvemento de contidos. 

✓ Área 4: Seguridade. Protección de dispositivos. 

✓ Área 5: Resolución de problemas. 

Os programas formativos en competencias dixitais son adaptacións de especialidades do 

Catálogo de Especialidades Formativas (Servizo Estatal Público de Emprego), concretamente 

IFCT45 e IFCT46; mentres o programa formativo “Iniciación ás competencias dixitais básicas para 

o emprendemento” (FCOI08) é de recente creación. 

A continuación se detallan os programas formativos: 

 

 
1 Tableta Android 11, Pantalla de 10″, 4 GB DDR3 RAM y 64 GB de Memoria interna  

https://mullerdixital.gal/
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1) FCOI01MRR COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS. 
 
Obxectivo xeral: 
 
Adquirir as competencias dixitais básicas que permitan “aproveitar a riqueza das novas 

posibilidades asociadas ás tecnoloxías dixitais” de acordo con Recomendación 2006/962/CE do 

Parlamento Europeo e do Consello sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente. 

 
Duración:  
40 horas 
 
Contidos teórico-prácticos 
 

Módulo 1: Uso básico do sistema operativo 

• Diferentes versións e sistemas operativos dispoñibles. 

• Inicio, apagado e hibernación. 

• Programas básicos (navegador, explorador de arquivos, visor de imaxes,...). 

• Xestión de arquivos e cartafoles. 

Módulo 2: Tratamento da información 

• Navegación e uso de diferentes navegadores, utilización de pestanas, historial e 

favoritos configuración básica da páxina de inicio, buscador preferido e borrado de 

caché. 

• Procura de información: os buscadores. 

• Almacenamento e recuperación de contido dixital. 

Módulo 3: Comunicación 

• Correo electrónico: webmails. 

• Videoconferencias básicas (Skype, Hangouts,...) 

Módulo 4: Seguridade. 

• Formas básicas de uso de medios informáticos para garantir a seguridade. (tanto do 

computador como do dispositivo móbil). 

• Rutinas para unha navegación segura. 

• Antivirus. 

Módulo 5: Resolución de problemas. 

• Mantemento do sistema operativo (actualizacións, escaneo de discos,

 defragmentación). 

 
2) FCOI02MRR COMPETENCIAS DIXITAIS AVANZADAS. 
 

Objectivo xeral 
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Adquirir as competencias dixitais avanzadas que permitan “aproveitar a riqueza das novas 

posibilidades asociadas ás tecnoloxías dixitais” de acordo con Recomendación 2006/962/CE do 

Parlamento Europeo e do Consello sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente. 

 
Duración:  
40 horas 
 
Contidos teórico-prácticos 
 
Módulo1: Configuración básica do sistema operativo: 

• Actualizacións automáticas. 

• Instalación de novos programas. Instalación de drivers de periféricos. Instalación de 

certificados dixitais. 

• Configuración de rede de datos. 

 
Módulo 2: Tratamento da información: 

• Técnicas avanzadas de procura: operadores de procura en buscadores e outras fontes 

de información. 

• Curación de contidos: técnicas de detección de veracidade da información e fontes de 

contidos dixitais abertos. 

• Almacenamento de contido na nube. (Dropbox, Google Drive, OneDrive de Microsoft). 

 
Módulo 3: Comunicación. 
 

• Compartir información: uso básico de redes sociais como medio de comunicación. 

• Comunicación mediante tecnoloxías dixitais: comunicación audiovisual: 

videoconferencia (Skype, Google Hangouts, etc) e ferramentas colaborativas. 

• Normas de conduta e perigos: ciberacoso e suplantación de identidade. 

 
Módulo 4: Seguridade. 
 

• Protección do computador: antivirus, antimalware e firewall. 

• Protección do dispositivo móbil. 

• Protección da rede de datos. 

 

Módulo 5: Resolución de problemas. 
 

• Detección e eliminación de virus e troianos 
 
 

3) FCOI08 INICIACIÓN EN COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS PARA O EMPRENDEMENTO 

 

Obxectivo xeral 
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Adquirir competencias dixitais básicas que permitan aproveitar as posibilidades asociadas ás 

tecnoloxías dixitais, con énfases na redución da brecha de xénero e na capacitación dixital de 

mulleres no ámbito rural, para o emprendemento, o acceso á información, o procesamento e 

uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, de 

acordo con o Marco de Competencias Dixitais para a Cidadanía da Unión Europea. 

 
Duración:  
40 horas 

 
Relación de módulos 
 
Módulo 1 Iniciación e procura de información en contornas dixitais 13 horas  

Módulo 2 Comunicación e creación de contidos en contornas dixitais 13 horas  

Módulo 3 Competencias dixitais básicas para o emprendemento 14 horas 

 
Contidos teórico-prácticos 
 
MÓDULO 1 INICIACIÓN E PROCURA DE INFORMACIÓN EN CONTORNAS DIXITAIS 

• Inicio do computador e os seus elementos principais. 

• Procura e xestión de información na internet, o seu almacenamento e recuperación. 

• Utilización de forma segura e responsable de dispositivos en contornas dixitais. 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN 2: COMUNICACIÓN E CREACIÓN DE CONTIDOS EN CONTORNAS 

DIXITAIS 

• Comunicación e colaboración con outros usuarios mediante tecnoloxías dixitais. 

• Creación e edición de contidos dixitais mediante aplicacións básicas. 

• Identificación de necesidades dixitais e resolución de problemas técnicos elementais. 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN 3: COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS PARA O EMPRENDEMENTO 

• Recursos tecnolóxicos necesarios para o desenvolvemento da idea de negocio a 

emprender. 

• Adquisición de bens, produtos e servizos a través de webs e plataformas de comercio 

electrónico. 

• Comercialización de bens, produtos e servizos en portais e plataformas de venda 

dixitais. 

• Relación coas administracións públicas por medios electrónicos mediante o certificado 

dixital. 

• Sensibilización e responsabilidade co cumprimento das normas relativas a licenzas de 

uso e dereitos de autor 
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7. INFORMACIÓN E INSCRICIÓN 

 

A través da web  

www.mullerdixital.gal 

A través do correo electrónico  

Facilitado polo promotor de referencia da comarca. 

No teléfono 

881 820 345 

 

 

http://www.mullerdixital.gal/

