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CATÁLOGO DE CURSOS DE TELEFORMACIÓN

1. WEB, TECNOLOXÍA e MULTIMEDIA

2. REDACCIÓN e COMUNICACIÓN

3. ECONOMÍA, GRUPOS DE TRABALLO e ECONOMÍA SOCIAL

4. EDUCACIÓN / E-LEARNING

5. IGUALDADE

6. CURSOS DE COCIÑA

MÓDULOS TRANSVERSAIS

1. WEB, TECNOLOXÍA e MULTIMEDIA

CURSO HORAS

AbanQ Facturación: ERP para a xestión e a facturación 20 h

Cloud Computing 30 h

Community Manager 60 h

Deseño de páxinas web 60 h

Gimp

Gimp, retoque de imaxes en Software Libre
20 h

Imaxe e vídeo: edita e deseña

Deseño e edición de imaxe e vídeo en Software Libre
90 h

Integrar servizos web 2.0 nas túas webs
Como integrar servizos web nas túas webs: Youtube, Slideshare, Calameo, Issuu, etc.

30 h

Introdución á informática e á rede Internet 20 h

Marketing 2.0 90 h

Mercadotecnia na rede 50 h

Mecanografía: Klavaro
Apliacación para aprender mecanografía Klavaro

20 h

Moodle
Moodle como ferramenta de complemento para a formación

20 h

Muller, medios de comunicación e TIC 30 h

LibreOffice Base
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (UF0322 
Competencias dixitais en ofimática)

50 h

LibreOffice Calc
Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (UF0321 Competencias 
dixitais en ofimática)

50 h

LibreOffice Impress 
Aplicación informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress 
(UF0323 Competencias dixitais en ofimática)

30 h

LibreOffice Writer
Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer (UF0320 
Competencias dixitais en ofimática)

30 h

Presenza en web e redes sociais relevantes 60 h

Prevención de riscos laborais nas TIC 15 h
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Scribus. Programa de edición e deseño: folletos e carteis 30 h

Sistema operativo, busca de información: internet/intranet e correo electrónico (UF0319 
Competencias dixitais en ofimática)

20 h

Son e vídeo 
Ferramentas multimedia de vídeo e son: Openshot e Audacity

20 h

2. REDACCIÓN, LINGUA e COMUNICACIÓN

CURSO HORAS

Alemán desde cero 35 h

Redactar con claridade

Claves para mellorar a túa redacción
15 h

Inglés galego actualízate 35 h

Inglés Nivel principiante A2 210 h

Linguaxe non sexista 20 h

Ferramentas informáticas para a corrección da escrita 20 h

Linguaxe administrativa e xurídica da lingua galega 40 h

Lingua galega hoxe, reciclaxe e actualización 40 h

Redacción de documentos para a administración 20 h

Redacción e estilo

Redacción e estilo: curso práctico para mellorar a nosa escrita
40 h

Escribir en Internet 20 h

3. ECONOMÍA, GRUPOS DE TRABALLO e ECONOMÍA SOCIAL

CURSO HORAS

AbanQ Facturación: ERP para a xestión e a facturación 20 h

Autoemprego e xestión de cooperativas
Fiscalidade, contabilidade, seguridade social e financiamento de cooperativas

45 h

Calidade total, xestión empresarial e produtividade 50 h

Contabilidade para cooperativas 75 h

Comprender a economía: conceptos básicos 30 h

Cooperativa de traballo
Iniciación á cooperativa de traballo 

34 h

Cultura financeira e finanzas éticas para emprender 50 h

Dirección e xestión de proxectos 75 h

Emprendemento cooperativo
Aprender a emprender. Formación para emprender desde o modelo  cooperativo

70 h

Introdución á protección de datos (LOPD) 50 h

Manipulador de alimentos 15 h
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Marketing 2.0 90 h

Memorias de sustentabilidade
Elaboración de Memorias de Sustentabilidade (GRI: Global Reporting Iniciative)

70 h

Mercadotecnia na rede 50 h

Plan de empresa
Como elaborar un plan de empresa

65 h

Presenza en web: redes sociais relevantes 60 h

Prevención de Riscos Laborais 64 h

Prevención de Riscos Laborais no Uso das TIC 15 h

Protección de datos
Conceptos básicos da protección de datos

10 h

Liderado e Habilidades directivas
Programa Avanzado en Liderado e Habilidades Directivas

150 h

Responsabilidade Social Empresarial 34 h

Sociedades Laborais
As Sociedades Laborais: unha fórmula de autoemprego da economía social

30 h

Xestión de Cooperativas de Traballo 66 h

4. EDUCACIÓN / E-LEARNING

CURSO HORAS

Coeducación
Coeducación. Espazos para educar en igualdade

30 h

Docentes e-learning: titorías 60 h

Drupal
Deseño web para a educación: Drupal

30 h

Exelearning para Moodle
Deseño de actividades e materiais para Moodle: eXeLearning

30 h

Estratexias de traballo para a aula 30 h

Gimp

Gimp, retoque de imaxes en Software Libre
20 h

Imaxe e vídeo: edita e deseña

Deseño e edición de imaxe e vídeo en Software Libre
90 h

Integrar servizos web 2.0 nas túas páxinas
Como integrar servizos web nas túas webs: Youtube, Slideshare, Calameo, Issuu, etc.

30 h

Muller, medios de comunicación e TIC 30 h

Moodle como ferramenta de complemento para la formación 20 h

Pedagoxía da interculturalidade 30 h

Presentacións dixitais para a aula: Impress 30 h

Redes sociais para a educación 30 h

Scribus. Programa de edición e deseño: folletos e carteis 30 h

Son e vídeo 
Ferramentas multimedia de vídeo e son: Openshot e Audacity

20 h
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Xogos de adestramento mental
Xogos de adestramento mental: Gbrainy, Pezas e mini-aplicacións

20 h

Xogos educativos
Xogos educativos para as aulas de primaria: Gcompris, Tuxpaint...

30 h

5. IGUALDADE

CURSO HORAS

Coeducación 
Coeducación. Espazos para educar en igualdade

30 h

Conciliación de la vida persoal, familiar e laboral 30 h

Igualdade de oportunidades 20 h

Linguaxe non sexista 20 h

Muller, medios de comunicación e TIC 30 h

6. CURSOS DE COCIÑA

CURSO HORAS

Elaboracións básicas de cociña
Realización de elaboracións básicas e elementais de cociña e asistir na elaboración 
culinaria (UF0056 Operacións básicas de cociña)

90 h

Manipulador de alimentos 15 h

Materias primas de cociña
Aprovisionamento de materias primas en cocina (UF0054 Operacións básicas de cocina)

30 h

Normas e condicións hixiénico sanitarias de restauración
Aplicación de normas e condicións hixiénico-sanitarias en restauración (UF0053 Operacións
básicas de cocina)

30 h

Pratos combinados e aperitivos
Elaboración de pratos combinados e aperitivos (UF0057 Operacións básicas de cocina)

60 h

Preelaboración e conservación

Preelaboración e conservación culinarias (UF0055 Operacións básicas de cocina)
60 h

MÓDULOS TRANSVERSAIS

MÓDULOS HORAS

Conceptos básicos de informática 10 h

Formación en igualdade de oportunidades 20 h

Sensibilización medioambiental 10 h
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