PROGRAMA

Curso: Herramientas y competencias digitales
esenciales para la empleabilidad
Nº edición 3
Créditos 2 créditos ECTs
Fechas de realización Del 26 de octubre al 16 de noviembre 2022
Día 26 octubre:
Día 2 noviembre:
Videoconferencias Día 9 noviembre:
Día 16 noviembre:

16 - 17:30 horas
16 - 19 horas
16 - 19 horas
16-19 horas

Duración: 20 horas lectivas
Modalidad: On line
Lugar de realización: Aula Virtual de la Universitat de València
Idioma de impartición Castellano

OBJETIVOS
Actualmente hay centenares de miles de aplicaciones en el entorno digital que
cubren diferentes necesidades en ámbitos personales y profesionales.
El objetivo de este curso es identificar la clase de herramientas que nos pueden
ayudar a desarrollar nuestra actividad profesional de manera eficaz y eficiente,
saber valorarlas y buscarlas.
A partir de ese punto se abre ante nosotros un ecosistema gigantesco de
tecnologías y herramientas digitales que nos pueden hacer, sin duda, mucho
más competentes en la hora de encontrar una ocupación y más productivos en
nuestro trabajo día a día en el Mundo Digital y su Economía Digital.

PROGRAMA
1. Introducción. Ofimática
2. Gestión Empresarial
3. Sistemas de almacenamiento
4. Herramientas colaborativas
5. Herramientas de productividad
6. Busca de información
7. Seguridad.
* El programa está sujeto a posibles modificaciones

CRONOGRAMA
Días

Horario

Módulos

26 octubre 16 - 17:30 horas

Sesión de bienvenida del curso

2 noviembre 16 - 19 horas

Sesión de revisión de módulos 1 y 2

9 noviembre 16-19 horas

Sesión de revisión de módulos 3 y 4

16 noviembre 16-19 horas

Sesión de revisión de módulos 5, 6 y 7

DESCRIPCIÓN / METODOLOGÍA
El curso tiene créditos reconocidos de participación universitaria a los GRADOS de
la Universitat de València.
El curso se realizará de manera en línea a través del aula virtual de la Universitat de
València, donde estarán los materiales de estudio y seguimiento disponibles
(diapositivas,

manuales,

videos,

etc.)

y

donde

se

realizarán

también

videoconferencias.
La dinámica del curso se explicará en el momento de inicio del curso.
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REQUISITOS / EVALUACIÓN
Para la obtención del certificado del curso, es obligatorio:
•

Aprobar los cuestionarios propuestos de cada módulo

•

Asistir a 3 de las 4 videoconferencias

•

Entrega de todos los casos prácticos de los módulos (3 casos prácticos).

PROFESORADO
El curso será impartido por Eduardo Megías, Ingeniero Informático con Máster en
Marketing y Desarrollo de Negocio con más de 20 años de experiencia en proyectos
de IT.
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PROGRAMA

Curs: Eines i Competències digitals essencials
per a l'ocupabilitat
Núm. edició 3
Crèdits 2 crèdits ECTs
Dates de realització Del 26 d’octubre al 16 de novembre 2022
Dia 26 octubre:
Dia 2 novembre:
Videoconferències Dia 9 novembre:
Dia 16 novembre:

16 - 17:30 hores
16 - 19 hores
16 - 19 hores
16-19 hores

Duració: 20 hores lectives
Modalitat: En línia
Lloc de realització: Aula Virtual de la Universitat de València
Idioma d’impartició Castellà

OBJECTIUS
Actualment hi ha centenars de milers d'aplicacions en l'entorn digital que cobreixen
diferents necessitats en àmbits personals i professionals. L'objectiu d'aquest curs és
identificar la classe d'eines que ens poden ajudar a desenvolupar la nostra activitat
professional de manera eficaç i eficient, saber valorar-les i buscar-les. A partir
d'aqueix punt s'obri davant nosaltres un ecosistema gegantesc de tecnologies i
eines digitals que ens poden fer, sens dubte, molt més competents a l'hora de trobar
una ocupació i més productius en el nostre treball dia a dia en el Món Digital i la
seua Economia Digital.

PROGRAMA
1. Introducció. Ofimàtica
2. Gestió Empresarial
3. Sistemes d'Emmagatzematge
4. Eines col·laboratives
5. Eines de productivitat
6. Cerca d'informació
7. Seguretat
* El programa està subjecte a possibles modificacions

CRONOGRAMA
Dies

Horari

26 octubre 16 - 17:30 hores

Mòduls
Sessió de benvinguda del curs

2 novembre 16 - 19 hores

Sessió de revisió de mòduls 1 i 2

9 novembre 16-19 hores

Sessió de revisió de mòduls 3 i 4

16 novembre 16-19 hores

Sessió de revisió de mòduls 5, 6 i 7

DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA
El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat
de València.
El curs es realitzarà de manera on-line a través de l´aula virtual de la Universitat de
València, on estaran els materials d´estudi i seguiment disponibles (diapositives,
manuals, vídeos, etc.) i on es realitzaran també les videoconferències.
La dinàmica del curs s´explicarà e en el moment de l´inici del curs.
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REQUISITS / AVALUACIÓ
Per a l´obtenció del certificat del curs, és obligatori:
- Aprovar els qüestionaris proposats de cada mòdul
- Assistir a 3 de les 4 videoconferències
- Lliurament de tots els casos pràctics dels mòduls (3 casos pràctics).

PROFESSORAT
El curs serà impartit per Eduardo Megías, Enginyer Informàtic amb Màster en
Màrqueting i Desenvolupament de Negoci amb més de 20 anys de experiència en
projectes de IT.
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