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Proxecto TIC - Sociedade  2010 

 

A) XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO 

Con esta iniciativa preténdese o achegamento de determinados colectivos da sociedade ás 

novas tecnoloxías en colaboración coa Aula TIC- PEMEs da USC (ATP), buscando ampliar a 

oferta formativa e de acción solidaria da USC no ámbito das TIC 

Nesta primeira edición do proxecto centrarémonos en atender ós usuarios dos centros socio-

culturais, como colectivos que son sensibles e con inquedanzas na súa aproximación ás novas 

tecnoloxías, a través de voluntarios TIC específicamente formados para este proxecto e 

escollidos entre estudiantes da USC. 

Os obxectivos son: 

- Informar sobre a utilidade das TIC para quitar o medo e rexeitamento por parte dos 

mencionados colectivos. 

- Facilitar o achegamento destes colectivos ás TIC. 

- Ensinar ferramentas que teñan valor para o seu uso cotián, adaptando ás accións 

formativas e os contidos a estes colectivos. 

- Formar para que poidan actuar por si mesmos. 

- Contribuír a achegar a Sociedade da Información a todos 

- Fomentar valores coma a relación e convivencia en grupo, inclusión social e 

comunicación. 
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B) DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO 

 

Fase 1: Captación de público obxectivo 

 

Esta selección levaraa a cabo o Concello de Lugo entre os centros socioculturais do seu 

ámbito.  

 

Fase 2: Captación e formación de voluntarios TIC 

 

A actividade formativa preparará aos alumnos para desenvolver a tarefa de titoría ao público 

obxectivo da actividade. No desenvolvemento da actividade contarase con persoal de apoio 

da ATP para unha atención máis individualizada dos asistentes.  

 

Os contidos serán os seguintes: 

- Familiarización co ordenador: manexo de teclado e rato, iniciar e apagar sistema 

operativo, etc. 

- Introducción á navegación web e á busca de información en Internet 

- Introducción ó correo electrónico 

- Introducción ó procesador de textos 

- Introducción ós blogs. 
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Fase 3. Formación a persoas maiores 

Unha vez finalizada a fase 2 os voluntarios acudirán en forma de visitas semanais ós centros 

socioculturais seleccionados para transmitir os coñecementos contemplados no proxecto ós 

destinatarios do mesmo.  

As actuacións desenvolveranse en grupo con varios voluntarios por cada centro sociocultural 

coa finalidade de prestar unha atención individualizada. 

Fase 4. Difusión de resultados 

Cada participante deberá realizar unha memoria do proxecto. O fin desta memoria é a 

difusión final dos resultados do proxecto. 

Adicionalmente, e desde o inicio do proxecto, a ATP colaborará na difusión do mesmo a 

través dunha sección específica no seu portal web, onde dará a coñecer aos visitantes as 

cuestións fundamentais relativas ao mesmo. 
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C) ANEXOS 

C.1) Cronograma 
 

 2011 

 Feb Mar Abr Mai Xun 

Fase 1: Captación de público obxectivo           

Fase 2: Captación e formación de “Voluntarios TIC”           

Fase 3: Formación de persoas maiores           

Fase 4.- Difusión de resultados      
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