
Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2012

Modelo de Xestión
Programa

“VOLUNTARIADO DIXITAL”



¿Qué queremos ofrecervos?

1. Unha PLATAFORMA INTEGRADORA de iniciativas de voluntariado 
asociado as Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

2. Unha CARTEIRA DE SERVIZOS amplia e innovadora de apoios dixitais e 
proxectos en colaboración.

4. Uns PROCESOS DE XESTIÓN a través da web do proxecto 

http://voluntariadodixital.xunta.es, que ofrece eficacia e eficiencia na 
xestión do programa e integra a todas as persoas voluntarias e entidades 
colaboradoras. 

3. Un PROGRAMA FORMATIVO dirixido ás persoas voluntarias e persoal 
técnico de entidades de acción voluntaria cun enfoque específico que 
atenda ás necesidades dos usuarios que van a utilizar os servizos de 
voluntariado dixital.



¿Qué queremos ofrecervos?

ORGANIZACIÓNS TERCEIRO SECTOR

5. A POSTA EN CONTACTO entre organizacións do terceiro sector e empresas e entidades 
do sector TIC co obxectivo de:

▪ Mellorar as súas actividades de voluntariado relacionadas coas alfabetización
dixital na cidadanía.

▪ Fomentar a mellora na xestión nas entidades do terceiro sector a través do uso
das TIC.

EMPRESAS E ENTIDADES DO SECTOR TIC



¿Quen somos o programa VOLUNTARIADO DIXITAL?

ENTIDADES   DE
ACCIÓN VOLUNTARIA

VOLUNTARIOS

ORGANISMOS 
COLABORADORES

MECENAS DIXITAIS



Buscamos  PERSOAS VOLUNTAS que 
apoien o proceso de 

ALFABETIZACIÓN DIXITAL

¿Quen somos o programa VOLUNTARIADO DIXITAL?

Voluntariado  dixital

terá as seguintes FUNCIÓNS ▪ Complementar as accións de alfabetización dixital postas en 
marcha pola Rede  de Centros para a Modernización e Inclusión 
Tecnolóxica ( Rede CeMIT)  
▪ Chegar aos colectivos que descoñecen os beneficios das 
novas tecnoloxías e ensinarlles as oportunidades que lles ofrece 
esta forma de comunicación

e se beneficiará

Plan Formativo Específico “Voluntariado e Novas Tecnoloxías”

Recoñecemento do seu labor

Seguro de responsabilidade civil

Contactos profesionais

Internauta Maior  de 18 anos

Coñecementos técnicos en informática de usuario medio



Buscamos ENTIDADES COLABORADORAS
Que  apoien  o proceso de 
ALFABETIZACIÓN DIXITAL

¿Quen somos o programa VOLUNTARIADO DIXITAL?

ENTIDADES DE
ACCIÓN VOLUNTARIA 

(EAV)

▪ Son as organizacións do terceiro sector e de acción voluntaria que participan   
directamente na execución do programa

▪ Deberán estar inscritas no Rexistro de entidades de acción voluntaria da    Xunta 
de Galicia 
▪▪▪▪ Liñas de colaboración

1.Achega de persoas  voluntarias 
2. Canalización conxunta da iniciativas tecnolóxicas 

▪ Son as organizacións do terceiro sector e de acción voluntaria que participan   
directamente na execución do programa

▪ Deberán estar inscritas no Rexistro de entidades de acción voluntaria da    Xunta 
de Galicia 
▪▪▪▪ Liñas de colaboración

1.Achega de persoas  voluntarias 
2. Canalización conxunta da iniciativas tecnolóxicas 

ENTIDADES 
COLABORADORAS

ESTRATÉXICAS 

▪▪▪▪ Tratase de entidades públicas e privadas que representan intereses 
profesionais, académicos, empresariais e/ou sociais, que se converten en 
colaboradoras fundamentais do programa dunha maneira continua e duradeira. 

▪ Liñas de colaboración:
1. Difusión do programa no seu ámbito de actuación
2. Participar na elaboración da carta de servizos do programa
3. Cesión de uso de espazos TIC
4. Participar  na selección e formación do voluntariado

▪▪▪▪ Tratase de entidades públicas e privadas que representan intereses 
profesionais, académicos, empresariais e/ou sociais, que se converten en 
colaboradoras fundamentais do programa dunha maneira continua e duradeira. 

▪ Liñas de colaboración:
1. Difusión do programa no seu ámbito de actuación
2. Participar na elaboración da carta de servizos do programa
3. Cesión de uso de espazos TIC
4. Participar  na selección e formación do voluntariado

MECENAS DIXITAIS ▪ Son empresas privadas do sector TIC que participan nas diferentes liñas de 
mecenado definidas no programa. 

▪ Liñas de mecenado dixital:
1. Voluntariado Corporativo                         4.  Cesión de uso de espazos  TIC                           
2. Formación de usuarios                               5.  Apoio á comunicación
3. Donacións de bens capitais                       6.  Financiación de eventos

▪ Son empresas privadas do sector TIC que participan nas diferentes liñas de 
mecenado definidas no programa. 

▪ Liñas de mecenado dixital:
1. Voluntariado Corporativo                         4.  Cesión de uso de espazos  TIC                           
2. Formación de usuarios                               5.  Apoio á comunicación
3. Donacións de bens capitais                       6.  Financiación de eventos



¿Cales son os procesos clave?

Xestión da FORMACIÓN 
“Voluntariado e TIC”

Xestión das AULAS TIC

Xestión da  CARTEIRA DE 
SERVIZOS 

Xestión das oportunidades de 
APOIOS DIXITAIS



Proxecto  “VOLUNTARIADO E TIC”
Xestión da FORMACIÓN 

“Voluntariado e TIC”

Qué teño que facer para solicitar un apoio dixital? 
Os apoios dixitais poden ser solicitados única e 
exclusivamente polas entidades de acción 
voluntaria, para elo os pasos que deben seguir 
son os que refrexan a continuación:
Rexistrarse como entidade de acción voluntaria
Crear un apoio dixital

Estrutura

MÓDULO I: 6 h

MÓDULO II : 8 h

MÓDULO III: 58 h

MÓDULO IV: 8 h

MÓDULO V : 30 h

MÓDULO VI : 30 h

Obxectivos e alcance do programa

Voluntariado e Habilidades Sociais

Formación TIC

Características especiais en grupos 
en risco de exclusión social

Promoción do uso seguro e responsable 
das TIC entre os menores

O voluntariado como apoio no deseño 
de estratexias de alfabetización dixital

20 marzo

19 abril

Maio-Xuño

1ª semana maio

Inicio 27 abril

Xuño 
(pdte confirmación)
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6 MÓDULOS 140 horas de formación



Proxecto  “VOLUNTARIADO E TIC”

UNIVERSIDADE SENIOR 
(UDC)

- Dereitos e deberes da persoa voluntaria.

- Riscos do voluntariado

- Ámbitos do voluntariado 

- Voluntariado en cooperación ao desenvolvemento

- As motivacións do voluntariado

- Traballo en grupo

- Asertividade nas relacións de axuda.

- As habilidades sociais 

Voluntariado 
e habilidades 

sociais

IMPARTIDO PORVOLUNTARIADO E HABILIDADES SOCIAISTIPOLOXÍA

MÓDULO II: VOLUNTARIADO E HABILIDADES SOCIAIS

UNIVERSIDADE SENIOR 
(UDC)

- Dereitos e deberes da persoa voluntaria.

- Riscos do voluntariado

- Ámbitos do voluntariado 

- Voluntariado en cooperación ao desenvolvemento

- As motivacións do voluntariado

- Traballo en grupo

- Asertividade nas relacións de axuda.

- As habilidades sociais 

Voluntariado 
e habilidades 

sociais

IMPARTIDO PORVOLUNTARIADO E HABILIDADES SOCIAISTIPOLOXÍA

MÓDULO II: VOLUNTARIADO E HABILIDADES SOCIAIS

Xestión da FORMACIÓN 
“Voluntariado e TIC”

FORMACIÓN NECESARIA E BÁSICA 



Proxecto  “VOLUNTARIADO E TIC”

Redes Sociais Redes sociais 4

Aplicacións informáticas en rede Traballo en rede

GNU/Linux
Accesibilidade GNOME 

Linux

Aplicacións na nube (Google Apps, 
Office365, Dropbox,...)

Cloud Computing

Joomla, Wordpress, Drupal, ... Xestor de contidos

Seguridade informáticaSeguridade Informática

EMPRESAS TIC que se adheriron como 
MECENAS DIXITAIS do PROGRAMA 

VOLUNTARADO DIXITAL

LibreOffice Base Básico
LibreOffice Writer 2.0
LibreOffice Calc 2.0 
LibreOffice Impress 2.0 

Formación LibreOffice

IMPARTIDO PORFORMACIÓN TICTIPOLOXÍA

MÓDULO III: FORMACIÓN TIC

Redes Sociais Redes sociais 4

Aplicacións informáticas en rede Traballo en rede

GNU/Linux
Accesibilidade GNOME 

Linux

Aplicacións na nube (Google Apps, 
Office365, Dropbox,...)

Cloud Computing

Joomla, Wordpress, Drupal, ... Xestor de contidos

Seguridade informáticaSeguridade Informática

EMPRESAS TIC que se adheriron como 
MECENAS DIXITAIS do PROGRAMA 

VOLUNTARADO DIXITAL

LibreOffice Base Básico
LibreOffice Writer 2.0
LibreOffice Calc 2.0 
LibreOffice Impress 2.0 

Formación LibreOffice

IMPARTIDO PORFORMACIÓN TICTIPOLOXÍA

MÓDULO III: FORMACIÓN TIC

Xestión da FORMACIÓN 
“Voluntariado e TIC”



Proxecto  “VOLUNTARIADO E TIC”
Xestión da FORMACIÓN 

“Voluntariado e TIC”
 

MÓDULO IV: Características especiais en colectivos en risco de exclusión social 

TEMÁTICAS DESCRICIÓN IMPARTIDO POR 

A exclusión social na 
sociedade da información 
das persoas maiores. 
Conceptos e causas 

- Características especiais 

- Intervención coas persoas maiores en 
risco de exclusión 

FETEGA-UDP Unión 
Democrática de Pensionistas 
e Xubilados 

 

Asociación cultural galega de 
Formación Permanente de 
Adultos ATEGAL 

A exclusión social na 
sociedade da información 
das persoas con 
discapacidade. Conceptos 
e causas 

- Características especiais 

- Intervención coas persoas con 
discapacidade en risco de exclusión 

 

CERMI Galicia 



Proxecto  “VOLUNTARIADO E TIC”

OFICINA CEMITAs actividades de dinamización 
realizadas, deben capacitar a 
cada participante para 
programar e desenvolver 
actividades innovadoras  de 
impulso ao desenvolvemento da 
Sociedade da Información en 
Galicia. 

Posta en marcha dun plan 
de acción  no ámbito 
de cada aula 

OFICINA CEMIT

Os participantes recibirán materiais e 
recursos  de apoio e soporte 
para  a detección de 
necesidades, a implicación da 
cidadanía, guías de execución de 
actividades, etc. 

Elaboración dun Mapa 
actualizado de 
servizos e actividades 
demandadas nas 
aulas CeMIT polos 
potenciais usuarios 
das mesmas.

IMPARTIDO PORDESCRICIÓNTEMÁTICAS

MÓDULO V: O voluntariado como apoio no deseño de estratexias de alfabetización dixital

OFICINA CEMITAs actividades de dinamización 
realizadas, deben capacitar a 
cada participante para 
programar e desenvolver 
actividades innovadoras  de 
impulso ao desenvolvemento da 
Sociedade da Información en 
Galicia. 

Posta en marcha dun plan 
de acción  no ámbito 
de cada aula 

OFICINA CEMIT

Os participantes recibirán materiais e 
recursos  de apoio e soporte 
para  a detección de 
necesidades, a implicación da 
cidadanía, guías de execución de 
actividades, etc. 

Elaboración dun Mapa 
actualizado de 
servizos e actividades 
demandadas nas 
aulas CeMIT polos 
potenciais usuarios 
das mesmas.

IMPARTIDO PORDESCRICIÓNTEMÁTICAS

MÓDULO V: O voluntariado como apoio no deseño de estratexias de alfabetización dixital

Xestión da FORMACIÓN 
“Voluntariado e TIC”



Curso  “VOLUNTARIADO E TIC”

A exposición a materiais inadecuados. 

Usos e percepcións de risco 

A seguridade nas TIC empregadas polos menores 

Conductas e hábitos para pequenos internautas

O mal uso de Internet . Posibles problemas 

Riscos e percepcións vinculadas ao uso das TIC   
( ciberbullying ou ciberintimidación; Grooming
ou preparación en liña, producción, uso e 
distribución de pornografía infantil, sexting) 

Contidos educativos. Os filtros de contidos. 
Encontros con persoas descoñecidas a través 
da Rede. Internautas protexidos: sellos de 
confianza, passwords cookies. Configurar a 
privacidade

OFICINA CEMIT

O bo uso de Internet e do telefono móbil Promoción do uso seguro 
e responsable das 
TIC entre os menores 

IMPARTIDO PORDESCRICIÓNTEMÁTICAS

MÓDULO VI: Promoción do uso seguro e responsable das TIC entre menores

A exposición a materiais inadecuados. 

Usos e percepcións de risco 

A seguridade nas TIC empregadas polos menores 

Conductas e hábitos para pequenos internautas

O mal uso de Internet . Posibles problemas 

Riscos e percepcións vinculadas ao uso das TIC   
( ciberbullying ou ciberintimidación; Grooming
ou preparación en liña, producción, uso e 
distribución de pornografía infantil, sexting) 

Contidos educativos. Os filtros de contidos. 
Encontros con persoas descoñecidas a través 
da Rede. Internautas protexidos: sellos de 
confianza, passwords cookies. Configurar a 
privacidade

OFICINA CEMIT

O bo uso de Internet e do telefono móbil Promoción do uso seguro 
e responsable das 
TIC entre os menores 

IMPARTIDO PORDESCRICIÓNTEMÁTICAS

MÓDULO VI: Promoción do uso seguro e responsable das TIC entre menores

Xestión da FORMACIÓN 
“Voluntariado e TIC”



Xestión da CARTEIRA DE 
SERVIZOSSERVIZOS A PRESTAR POLA REDE

VOLUNTARIADO 
PRESENCIAL

VOLUNTARIADO 
VIRTUAL

INICIACIÓN A INTERNETINICIACIÓN A INTERNET

REDES SOCIAISREDES SOCIAIS

OCIO E SERVIZOS DA REDEOCIO E SERVIZOS DA REDE

EQUIPAMENTO E CONECTIVIDADEEQUIPAMENTO E CONECTIVIDADE

RECURSOS INTERNETRECURSOS INTERNET

Actividades fora do catálogo de apoios dixitais postas en marcha por iniciativa dos voluntarios e/ou entidades de acción 
voluntaria (EAV) ante a demanda existente ou por percibir certas necesidades nun colectivo determinado.

INICIATIVASINICIATIVAS

Proxectos ou actividades postas en marcha pola propia rede en colaboración con outros organismos ou entidades 
colaboradoras os cales están relacionados cos colectivos e ámbitos de actuación ós que está dirixida a Rede Galega de 
Voluntariado.

PROXECTOS EN COLABORACIONPROXECTOS EN COLABORACION33

22

11 APOIOS DIXITAIS

O APOIO DIXITAL é o modo no que os voluntarios ofrecen a súa axuda e os seus coñecementos para que os usuarios
do proxecto poidan acercarse ás novas tecnoloxías.



APOIOS DIXITAIS Xestión da CARTEIRA DE 
SERVIZOS

TEMÁTICA APOIO DIXITAL 

Busca de información en Internet 

Correo electrónico: webmail 

Internet para persoas maiores 

Uso seguro de Internet (menores e familias) 

1. INICIACIÓN A INTERNET 

Seguridade informática: protexe o teu ordenador de 
virus informáticos 

Comunicación en tempo real por internet 

Uso das Redes Sociais 2. REDES SOCIAIS 

Creación dun Blog 

Compras seguras a través de internet 

Opera co teu banco a través de internet 3. RECURSOS DE INTERNET 

Non tires nada, véndeo ou trócao a través de internet 

Descarga a túa música de forma legal 

Crea unha base de datos para organizar as túas 
coleccións 

4. OCIO EN INTERNET 

Organización de viaxes 

Cámara Dixital 

Libros electrónicos: lee e edita o teu 
5. EQUIPAMENTO E 
CONECTIVIDADE 

Aplicacións para móbiles para atopar sitios e ofertas 

 



APOIOS DIXITAIS Xestión da CARTEIRA DE 
SERVIZOS

Trámites electrónicos: Oficina Virtual

DNIe
8.ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA

Búsqueda de emprego a través de internet
7.FORMACIÓN PERSOAS 

DESEMPREGADAS

Creación de páxinas web

Elaboración de presentacións

Retoque de fotografía

6. FORMACIÓN DIXITAL 
AVANZADA

APOIO DIXITALTEMÁTICA

Trámites electrónicos: Oficina Virtual

DNIe
8.ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA

Búsqueda de emprego a través de internet
7.FORMACIÓN PERSOAS 

DESEMPREGADAS

Creación de páxinas web

Elaboración de presentacións

Retoque de fotografía

6. FORMACIÓN DIXITAL 
AVANZADA

APOIO DIXITALTEMÁTICA

Recursos 
Formativos

▪ Como respaldo ó proxecto de formación, os voluntarios e voluntarias e o 
persoal técnico das entidades de acción voluntaria, teñen a súa disposición 
na parte privada da web GUÍAS DIDÁCTICAS FORMATIVAS que poderán 
utilizar cando realicen as súas labores de apoio dixital no marco deste 
programa.



voluntariado presencial voluntariado virtual

¿Onde se poden facer as labores de VOLUNTARIADO DIXITAL?

▪ O voluntariado presencial realizarase en 
calqueira das aulas que aparecen na web do 
proxecto.

Xestión das AULAS TIC



O APOIO DIXITAL é o servizo principal que ofrecerá a nova rede de voluntariado ós colectivos de actuación do 
proxecto través de dúas modalidades:

� Voluntariado presencial: impartirase directamente dende as aulas tanto públicas como privadas 
adscritas á Rede as cales poden ser:

� Aulas Rede de Centros de Modernización e Inclusión Tenolóxica (CEMIT)

� Aulas aportadas polos mecenas dixitais

� Bibliotecas públicas

� Aulas aportadas polas entidades de acción voluntaria que soliciten apoios dixitais

� Centros sociocomunitarios …

� Voluntariado virtual: impartirase de maneira virtual aproveitando as posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías, sempre e cando así o soliciten as entidades de acción voluntaria

▪ Calqueira entidade pública e/ou privada que así o solicite, poderá incluir un 
aula dotada con equipamento informático dentro do conxunto de aulas 
VolDixital.

Xestión das AULAS TIC¿Onde se poden facer as labores de VOLUNTARIADO DIXITAL?



PLATAFORMA DE XESTIÓN

O portal VOLDIX está formado por dúas partes: unha pública, accesible para os visitantes 
que se conecten a http://voluntariadodixital.xunta.es/ e outra privada, destinada aos 
usuarios rexistrados 

Xestión das oportunidades 
de APOIOS DIXITAIS



PLATAFORMA DE XESTIÓN

PARTE PRIVADA DA WEB PARA ÓS USUARIOS REXISTRADOS

Para comezar traballar coa web e a xestión dos seus contidos é necesario acceder  á seguinte dirección: 
http://voluntariadodixital.xunta.es/user ou a través das opcións de Inicio de sesión do portal:

DENDE A PORTADA

DENDE AS PÁXINAS 
INTERIORES

Xestión das oportunidades 
de APOIOS DIXITAIS



PLATAFORMA DE XESTIÓN

ENTIDADES   DE 
ACCIÓN VOLUNTARIA

OPORTUNIDADES APOIOS DIXITAIS

VOLUNTARIOS

DEMANDA

OFERTA

Xestión das oportunidades 
de APOIOS DIXITAIS



ENTIDADES  
ACCIÓN VOLUNTARIA

VOLUNTARIOS

APOIOS DIXITAIS

AULAS TIC 

OPORTUNIDADES APOIOS DIXITAIS

PLATAFORMA DE XESTIÓN Xestión das oportunidades 
de APOIOS DIXITAIS



¿Cómo se crea unha
OPORTUNIDADE DE APOIO DIXITAL na web?

AS ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA ao entrar no portal web co seu usuario e contrasinal, poderán solicitar 
un apoio dixital de dúas formas distintas:

DENDE O MENÚ
SUPERIOR DA PARTE 
INTERNA DA WEB

DENDE O APARTADO 
OPOTUNIDADE DE APOIO 
DIXITAL DA PARTE 
PÚBLICA DA WEB

Xestión das oportunidades 
de APOIOS DIXITAIS



¿Cómo se crea unha
OPORTUNIDADE DE APOIO DIXITAL na web?

Unha vez que a entidade de acción voluntaria faga click na ligazón, deberá cubrir a información do apoio dixital 
no formulario que se amosa a continuación:

Tipos de servizos. Apoio dixital ou proxecto en colaboración.
Tipoloxía apoios/iniciativas/proxectos. Neste campo seleccionaranse 
as tipoloxías relacionadas co tipo de servizo indicado no campo 
anterior.
Colectivos de usuarios que atende a entidade de voluntariado.
Tipos de Voluntariado. Presencial ou virtual
Tipos de Voluntaria Presencial. Aulas TIC, domicilio e instalacións 
propias.
Provincia. Provincia na que transcorrerá o apoio.
Localidade. Especifica a localidade dentro da provincia.
Aulas TIC. Selecciona a aula TIC na que se impartirá o apoio.
Perfil / requisitos. Perfil buscado.
Data de inicio. Data na que comezaría a acción do voluntariado.
Data límite de inscrición. Data final na que o voluntario pode dar o 
seu apoio.
Número de vacantes. Número de persoas necesarias para levar a cabo 
a actividade.

Xestión das oportunidades 
de APOIOS DIXITAIS



CANDO UNHA PERSOA VOLUNTARIA quere participar na oportunidade de apoio dixital solicitada por unha 
entidade de acción voluntaria, primeiro busca aquela que máis lle interese e para a que cumpra os requisitos 
solicitados, e despois, debe pinchar na ligazón “Interésame esta oportunidade”.

¿Cómo se apuntan os voluntarios nas 
OPRTUNIDADES DE APOIOS DIXITAIS?

Xestión das oportunidades 
de APOIOS DIXITAIS



Xestión apoio dixital dende a
UNIDADE DE COORDINACIÓN VolDIXITAL

FUNCIÓNS DA UNIDADE DE COORDINACIÓN NA ASIGNACIÓN DE VOLUNTARIOS
A Unidade de Coordinación e as Entidades de Acción Voluntaria seleccionarán conxuntamente a aqueles
voluntarios que se interesaron en realizar unha determinada oportunidade dixital aberta

Xestión das oportunidades 
de APOIOS DIXITAIS



PLANIFICACIÓN 

¿Cómo se vai desenvolver?

SOLICITUDE POR PARTE DAS ENTIDADES DE 
ACCIÓN VOLUNTARIA DOS APOIOS DIXITAIS, 

VOLUNTARIOS E AULAS QUE PRECISEN

Se
gu
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o
..

..
.

Dende o 21 marzo

Inscrición dos voluntarios e 
voluntarias nas 

oportunidades de apoios 
dixitais abertas

Dende o 21 marzo

16 abril

Inicio Actividades 
de VOLUNTARIADO 

DIXITAL

FORMACIÓN necesaria e básica Módulo II 
“Voluntariado e habilidades sociais”

FORMACIÓN complementaria e de apoio Módulo III a VI Abril-Xuño

2ª semana abril



CONSULTE INFORMACIÓN DO PROGRAMA

SOLIDARIEDADE
VALORES

NOVAS TECNOLOXÍAS

REDE

COMPARTIR

COÑECEMENTO

INCLUSIÓN

CIDADANÍA

ALFABETIZACIÓN

ACCESIBILIDADE

WEB 2.O

INNOVACIÓN

RESPONSABILIDADE

http://voluntariadodixital.xunta.es

voluntariadodixital@xunta.es




