
Unha xanela ao
mundo no teu peto

 
O móbil  que usamos a diario, pódenos ser de gran
utilidade se de verdade sabemos o que contén no

seu interior. . .
Pero, coñeces realmente o que o teu móbil pode

ofrecerche?
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Estas son as bases do
noso proxecto...

5Poñeremos á  túa disposición
as vantaxes e oportunidades
que che ofrece o móbil.

Ofrecemos un proxecto de formación
sobre o móbil, feita  a medida das
necesidades das persoas maiores. Os límites e medos

converterémolos en
oportunidades.
Ofreceremos
ferramentas 
para evitar o
illamento.

É un proxecto moi
práctico e usarás o móbil
en todo momento.



Paso a paso, enPaso a paso, en
6 módulos6 módulos



3. Internet en el bolsillo3. Internet en el bolsillo

Utilizaremos o navegador
Google. 
Crearemos unha conta e
ademais ensinaremos como
realizar unha navegación segura
na internet. Ademais
analizaremos os coñecementos
e faremos uso de xogos e
dinámicas.

Cada día máis estudos 
afirman que vivimos mais e 
máis illados dos demais. O colectivo
de persoas maiores padece este
illamento social de maneira máis
acentuada, pero o móbil ofrécenos
moitas posibilidades para afrontalo.
Analizaremos as redes sociais e as
diferentes  Apps dunha maneira
práctica e divertida.

Ao longo dos anos, 
a nosa saúde esíxenos 
atención, e é a causa de moitas
das preocupacións nesta etapa.
Veremos algunhas   Apps
dirixidas á saúde e darémonos
conta de como estas ferramentas
poden mellorar
considerablemente a nosa
calidade de vida.

6. Ocio6. Ocio
:

O móbil ofrécenos unha gran
oportunidade de lecer. Con todo,
debemos ser moi responsables co uso
desta. En  Ber2 somos selectivos e esta
é a nosa opción:

Localización:
-Google  Maps
Audiovisuais:
-Youtube/ Spotify/ AmazonMusick
Para aprender idiomas
- Duolingo

5. Salud5. Salud

                2.Mitos/Quitamos miedos2.Mitos/Quitamos miedos

Traballaremos os mitos, 
 verdadeiros ou falsos (basearémonos 
 no xogo). Doutra banda, non hai nada
como o coñecemento para despedir os
medos, polo que entre outras cousas,
penetrarémonos nas funcións básicas
do móbil. Tamén daremos consellos
para un bo mantemento do aparello.

4. Relaciones4. Relaciones

1 .Conocimientos básicos1 .Conocimientos básicos

Fomentaremos o 
ambiente grupal,
realizaremos presentacións e
traballaremos os coñecementos
previos. Os primeiros pasos
farémolos  para coñecer mellor
as características do noso móbil.



Darémosche ideas novas .Darémosche ideas novas .
A túa vida cambiará!!A túa vida cambiará!!



Mellorar a

capacidade de

socialización

OBXE
CTIVO

S

XERA
IS

MELLORAR A
AUTONOMÍA

Conseguirunha mellorcalidade devida

Refor
zar 

a 

autoesti
ma



Fomentar o
coñecemento

do móbil! OBXECTIVOS
ESPECÍFICOS

ACLARAR 
IDEAS

ERRÓNEASSOBRE O MÓBILE INTERNET.

Mostrar os
recursos que
ofrece o 
teu móbil. Ensinarlles a

usar  Apps que

lles farán a vida

un pouco mais 

 fácil .

Ensinarlles a

facer un uso

saudable dos

recursos do

móbil .

Formarse para
facer un uso
saudable da

internet.

Ensinarlles a elixir asredes sociais e facer un bouso de elas!!



MetodologiaMetodologia

A estrutura e benestar do grupo son
pezas crave para  nosotr@s. Por tanto, a

programación  adecuarase en todo
momento ás características do grupo e

basearase na confianza mutua e a
solidariedade.





Miedos sobre las nuevas
tecnologías

A saúde e as novas
tecnoloxías As relacións

e
a comunicación

Que é a liberdade?

As miñas capacidades
a esta idade

O illamento
 



InfraestruturaInfraestrutura
PROXECTORPROXECTOR

ORDENADORORDENADOR

        MÓBILMÓBIL

PANTALLAPANTALLA

MATERIALMATERIAL
PARA TOMARPARA TOMAR
NOTANOTA



TemporizaciónTemporización



¡Realizaremos¡Realizaremos
unha viaxeunha viaxe

xunt@s!xunt@s!



Primeiras sesións...Primeiras sesións...

Inicio da viaxe

Inicio da viaxe



Coñecementos previos
Leste é o meu móbil.
Para que a utilizo?
Para que podo utilizalo?

 
 

1.
2.
3.
4.

 

Traballaranse osTraballaranse os
seguintes puntos:seguintes puntos:

  

Que as clases sexan interesantesQue as clases sexan interesantes
está ben, peroestá ben, pero    nosotr@ s, ademais,nosotr@ s, ademais,
farémolas divertidas e dinámicas.farémolas divertidas e dinámicas.
Para iso os nosos soportes serán:Para iso os nosos soportes serán:

DINÁMICAS

CURTAMETRAXES

EQUIPO PROFESIONAL
DE FORMADORES

1 .Coñecementos
básicos



Para empezar a ver os mitos dunhaPara empezar a ver os mitos dunha
maneira divertida e lúdica, que mellor quemaneira divertida e lúdica, que mellor que

empezar usando os nosos móbiles.empezar usando os nosos móbiles.
Analizaremos 10 mitos coñecidos.Analizaremos 10 mitos coñecidos.

Venceremos aos medos coaVenceremos aos medos coa
formación e o coñecemento!formación e o coñecemento!

Realizar un boRealizar un bo
mantemento do meumantemento do meu

móbilmóbil

Como organizarComo organizar  
o meu móbilo meu móbil

2. Mitos/
Quitamos medos



SonsSons

Penetrarémonos nos nososPenetrarémonos nos nosos
móbiles aprendendo cousasmóbiles aprendendo cousas

que nos axudarán a facerque nos axudarán a facer
máis fácil o seu uso.máis fácil o seu uso.

Rede e InternetRede e Internet

ConexiónsConexións
  wifiwifi  

AxustesAxustes

AplicaciónsAplicacións

DatosDatos
  móbilesmóbiles  

Modo aviónModo avión



A continuación...A continuación...
Bailando con internet...Bailando con internet...



Darémosche ideas para queDarémosche ideas para que
o teu terminal sexa máiso teu terminal sexa máis

fácil de usar para ti.fácil de usar para ti.

PANTALLA DE
INICIO

FONTE:
TAMAÑO/TIPO

MENÚ:MODO
SIMPLE



3.Internet3.Internet
no petono peto

Google será oGoogle será o  
noso buscador.noso buscador.  

CREAREMOSCREAREMOS
UN USUARIOUN USUARIO

CREAREMOSCREAREMOS
UNHA CONTA ENUNHA CONTA EN    

GMAILGMAIL  



3.Internet3.Internet  
no petono peto

COMPRASCOMPRAS

Wi-FiWi-Fi

CONTRASINAISCONTRASINAIS

DESCARGASDESCARGAS



Seguiremos con...Seguiremos con...
Como relacionarse e o lecerComo relacionarse e o lecer







Temos unha gran ofertaTemos unha gran oferta
de lecer se facemos unde lecer se facemos un
uso bo e responsableuso bo e responsable  
  do móbil. Endo móbil. En    Ber2Ber2
somos selectivos esomos selectivos e
ofrecemos formaciónofrecemos formación
en tres ámbitos.en tres ámbitos.

Ubicación /GPSUbicación /GPS

IdiomasIdiomas

AudiovisuaisAudiovisuais

1.1.
2.2.
3.3.



Fai referencia aos indicadores que
avaliarán o proceso de grupo, a

adquisición de habilidades, a
satisfacción dos participantes e o

seguimento do proxecto.

A valoraciónA valoración





SEI O NOSO COMPAÑEIR@
DE VIAXE. 
NON TE ARREPENTIRÁS!



in
Ber2


