
  

 

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en un  80% 

RESOLUCIÓN DO 4 DE ABRIL DE 2013 DO PRESIDENTE DA FUNDACIÓN PARA O 
DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
(FUNDACIÓN TIC) POLA QUE SE CONVOCA E SE APROBAN AS BASES DO PROCESO 
SELECTIVO MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL 
TEMPORAL, PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN “PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL 
DOS MAIORES DA PROVINCIA”, ENMARCADA DENTRO DO PROXECTO INNOVATE 2 – DIP. 
DIGITAL, COFINANCIADO NUN 80% POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO 
REXIONAL. 

Polo Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante a resolución de 18 de 
febreiro de 2011, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, aprobouse a convocatoria 
2011 de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para cofinanciar proxectos de 
desenvolvemento local e urbano durante o período de intervención 2007- 2013. 

En base á devandita convocatoria presentouse o proxecto “InnovaTE 2: Dip. Digital”, co 
obxectivo principal de dar continuidade ao proxecto InnovaTE, pertencente á anterior 
convocatoria do Ministerio. Mediante resolución de 22 de xuño de 2011 da Secretaría 
concedeuse unha axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional que ascende a 
10.316.159,78 €, sendo o orzamento total do proxecto 14.737.371,11 €, cofinanciandose nun 
80% co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. 

Mediante esta axuda quérese reforzar e continuar coas accións cara a administración sen papeis 
e axudar a reforzar o servizo centralizado que ofrece a Deputación aos Concellos con menos 
recursos, promovendo o avance económico e social dos Concellos do ámbito de actuación, co 
cal lograrase un avance exponencial e permitirá acercar aínda máis á poboación á Sociedade da 
Información. 

Tendo en conta que na Xunta de Goberno de data 6 de Xullo de 2012 apróbase a proposta de 
inicio da Encomenda de Xestión á Fundación para o desenvolvemento das tecnoloxías da 
Información e da Comunicación (TIC) como medio propio da Excma. Deputación de Lugo para a 
execución da actuación “Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia enmarcada 
dentro do Proxecto InnovaTE2: Dip. Digital” e que se dá conta da modificación dos estatutos da 
Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) no 
referente a súa consideración como medio propio da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 
 
Analizados os medios persoais cos que conta a FUNDACIÓN TIC para levar a cabo esta 
encomenda de xestión, en informe emitido pola Dirección da Fundación TIC, ponse de manifesto 
a insuficiencia dos mesmos polo que se fai preciso proceder á selección do persoal que prestará 
servizos nos postos que se ofertan, e para un mellor cumprimento dos principios que inspiran a 
selección de persoal que presta servizos á Administración Pública e en uso das funcións que me 
confiren os estatutos reitores da mesma, como Presidente da Fundación para o 
Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (Fundación TIC), RESOLVO: 
 
1º  Convocar o procedemento para a selección de persoal laboral temporal , mediante o sistema 
selectivo de oposición libre, para a súa participación na actuación “Promoción da Autonomía 
Persoal dos maiores da provincia”. 
 

Nº DENOMINACIÓN DEDICACIÓN TITULACIÓN 

1 
Profesor/a de 
Taller 

Tempo 
completo 

Licenciado/a ou Grao en Psicoloxía  

1 
Profesor/a de 
Taller 

Tempo 
completo 

Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Rede ou 
equivalentes* 

1 
Profesor/a de 
Taller 

Tempo 
completo 

Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e 
Desenvolvemento de Produto 
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* As recollidas na Disposición Adicional Segunda do Decreto 177/2010, do 1 de outubro, da 
Xunta de Galicia polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en administración de sistemas informáticos en 
rede:  

• Título de técnico especialista en informática de empresas, rama administrativa e 
comercial, da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da 
reforma educativa. 

• Título de técnico especialista en informática de empresa, rama administrativa e 
comercial, da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da 
reforma educativa. 

• Título de técnico especialista en informática empresarial, rama administrativa e 
comercial, da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da 
reforma educativa. 

• Título de técnico superior en administración de sistemas informáticos, establecido polo 
Real decreto 1660/1994, do 22 de xullo, cuxo currículo para Galicia foi establecido polo 
Decreto 224/1997, do 30 de xullo. 

 
 
2º.- Aprobar as bases que rexerán a selección. 
 
3º.-Ordenar a súa publicación,no BOP, no taboleiro de anuncios da Fundación TIC e na páxina 
web www.fundaciontic.org. 
 
Lugo, 5 de abril de 2013.- O SECRETARIO DO PADROADO, D. Francisco Javier Giménez Miralles. 
 
BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL 
TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, PARA PRESTAR SERVIZOS NA ACTUACIÓN 
“PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL DOS MAIORES DA PROVINCIA” ENMARCADA NO 
PROXECTO INNÓVATE 2 – DIP. DIGITAL, COFINANCIADO NUN 80% POLO FONDO EUROPEO 
DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL. 
 
1.- OBXECTO. 
 
Estas bases teñen como finalidade a determinación do procedemento polo que se rexerá o 
proceso selectivo do persoal que prestará os seus servizos nos postos que se sinalan no Anexo 
II co obxecto de levar adiante a actuación “Promoción da Autonomía Persoal dos maiores da 
provincia” enmarcada no proxecto InnóvaTE 2 – Dip. Digital, proxecto  cofinanciado nun 80% 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), no desempeño da encomenda de 
xestión á Fundación TIC como medio propio da Deputación de Lugo. 
 
2.- SISTEMA DE SELECCIÓN E PRAZAS QUE SE CONVOCAN 
 
O sistema de selección será mediante oposición libre para as tres prazas ofertadas. 
 
3.- RELACIÓN XURÍDICA DOS TRABALLADORES COA FUNDACIÓN TIC 
 
Os traballadores estarán vinculados á Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (FUNDACIÓN TIC), mediante contrato temporal de duración 
determinada, modalidade Obra ou Servizo determinado. A duración do mesmo será o período de 
realización da actuación “Promoción da Autonomía Persoal dos maiores da provincia”, sendo 
previsiblemente ata o 31/12/2013, podendo ampliarse a súa duración en caso de prórroga do 
proxecto InnovaTE 2: Dip. Digital.  
 
A relación laboral rexerase polo Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Ley do Estatuto dos Traballadores e polo VII Convenio Colectivo de 
Ensinanza e Formación non Reglada.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en un  80% 

 
4.- REQUISITOS XERAIS DOS ASPIRANTES. 
 
Para poder participar no proceso selectivo os aspirantes deberán reunir o día que remate o 
prazo de presentación de solicitudes e conservalos, polo menos, ata a data da súa contratación 
temporal, os seguintes requisitos:  
 
a) Ter nacionalidade española, ou ter nacionalidade doutro Estado sempre que se cumpran 
os requisitos do artigo 57.4 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado 
Público, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados. 
 
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do posto ao que aspira.En 
consecuencia non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das 
funcións do cargo, sen prexuízo de que sexan admitidas as persoas con minusvalías en 
igualdade de condicións que os demais aspirantes. 
 
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación 
forzosa. 
 
d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades 
Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos 
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario no que 
houbese estado separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse 
inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou 
equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 
 
e) Posuír ou estar en condicións de obter o título académico esixido na base quinta. No caso de 
Titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a 
súa homologación. 
 
5.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS ASPIRANTES. 
Os aspirantes terán superado os estudos de: 
 

Nº DENOMINACIÓN TITULACIÓN 

1 Profesor/a de Taller Licenciado/a ou Grao en Psicoloxía  

1 Profesor/a de Taller 
Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos en Rede 
ou equivalentes* 

1 Profesor/a de Taller 
Grao en Enxeñaría en Deseño 
Industrial e Desenvolvemento de 
Produto 

 
* As recollidas na Disposición Adicional Segunda do Decreto 177/2010, do 1 de outubro, da 
Xunta de Galicia polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en administración de sistemas informáticos en 
rede:  

• Título de técnico especialista en informática de empresas, rama administrativa e 
comercial, da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da 
reforma educativa. 

• Título de técnico especialista en informática de empresa, rama administrativa e 
comercial, da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da 
reforma educativa. 

• Título de técnico especialista en informática empresarial, rama administrativa e 
comercial, da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da 
reforma educativa. 

• Título de técnico superior en administración de sistemas informáticos, establecido polo 
Real decreto 1660/1994, do 22 de xullo, cuxo currículo para Galicia foi establecido polo 
Decreto 224/1997, do 30 de xullo. 
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6. – SOLICITUDES 
 
6.1.- FORMA 
As persoas que desexen formar parte nas probas selectivas deberán presentar a solicitude, que 
figura como Anexo I destas Bases e que estará a disposición de todos os que queiran participar 
no proceso selectivo na páxina web www.fundaciontic.org, no taboleiro de anuncios da 
Fundación TIC, e no BOP, manifestando que reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos 
nestas. 
 
A solicitude deberá ser debidamente cumprimentada e se acompañará a mesma cos documentos 
sinalados na base 6.6. 
 
Os aspirantes só poderán acceder a unha das prazas convocadas nestas bases. 
 
6.2.- ÓRGANO A QUE SE DIRIXE 
As instancias correspondentes dirixiranse ao Presidente da Fundación para o Desenvolvemento 
das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (FUNDACIÓN TIC). 
 
6.3.- PRAZO DE PRESENTACIÓN 
O prazo de presentación será de 20 días naturais contados a partir do seguinte ao de 
publicación no BOP. Se o prazo de finalización remata en sábado, domingo ou festivo, o último 
día de prazo se trasladará ao seguinte día hábil. 
 
6.4.- LUGAR DE PRESENTACIÓN 
A presentación de solicitudes farase no Rexistro da FUNDACIÓN TIC situada na rúa Frei Plácido 
Rei Lemos, s/n – Lugo en horario de 9:00h a 14:00h, de luns a venres, ou a través das formas 
establecidas no artigo 38 da vixente Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. As solicitudes que se 
presenten a través da oficina de correos, deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas e 
datadas polo funcionario de Correos antes de seren certificadas. 
 
6.5.- ERROS NAS SOLICITUDES 
Os erros de feito que puideran advertirse, poderán rectificarse en calquera momento, de oficio 
ou a petición do interesado. 
Non obstante o sinalado, a presentación de instancias fora do prazo establecido non será 
enmendable e supoñerá a exclusión do procedemento selectivo. 
 
6.6.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR NECESARIAMENTE Á SOLICITUDE 
 
6.6.1- Fotocopia compulsada do D.N.I. ou Pasaporte. 
Ademais, os aspirantes estranxeiros, deberán presentar documentos que acrediten que son 
nacionais da Unión Europea ou dalgún Estado ao cal, en virtude dos tratados internacionais 
celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de 
traballadores. 
 
6.6.2- Copia compulsada da titulación esixida. 
 
6.6.3 Celga 4, curso de perfeccionamento ou estudos equivalentes, no caso de que a posúan 
para quedar exentos da realización da proba de galego. 
7.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
7.1.- LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS 
Transcorrido o prazo de presentación de instancias, o Sr. Presidente da FUNDACIÓN TIC, ditará 
Resolución no prazo máximo de dez días naturais, declarando a lista provisional de admitidos e 
excluídos, cos nomes, apelidos e causa de exclusión indicando se a mesma é ou non é 
subsanable. Esta Resolución publicarase no BOP, no Taboleiro de Anuncios da FUNDACIÓN TIC e 
na páxina web www.fundaciontic.org. 
 
7.2.- SUBSANACIÓN DE ERROS E ALEGACIÓNS 
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Conforme ao disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, os interesados poderán solicitar a enmenda 
dos erros subsanables que se producirán na lista de admitidos e excluídos provisional, nun 
prazo de dez días contados dende o seguinte á publicación da citada Resolución.   
Se en dito prazo non se enmendan os defectos, serán definitivamente excluídos da realización 
das probas. 
En todo caso, co obxecto de evitar erros e, no suposto de producirse, posibilitar a súa 
subsanación en tempo e forma, os aspirantes comprobarán non só que se atopan na relación de 
excluídos, senón que, ademais, os seus nomes e datos persoais se recollen correctamente. 
 
7.3.- LISTA DEFINITIVA 
Finalizados os prazos sinalados, o Sr. Presidente da FUNDACIÓN TIC, aceptando ou rexeitando 
as alegacións presentadas publicará a citada resolución no Taboleiro de Anuncios da 
FUNDACIÓN TIC e na páxina web www.fundaciontic.org, coas listas definitivas completas de 
admitidos e excluídos. 
 
7.4.- RECURSOS CONTRA A LISTA DEFINITIVA 
Contra a Resolución que aprobe a lista definitiva, os aspirantes excluídos poderán interpoñer 
recurso de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á súa publicación, ou 
ben, recurso contencioso – administrativo diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo de 
Lugo, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte á citada publicación. 
 
7.5.- O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos 
interesados a posesión dos requisitos esixidos no procedemento que se convoca. Cando da 
documentación que debe presentarse, no caso de superar o proceso selectivo, se desprenda que 
non posúen algún dos requisitos, os interesados decaerán en todos os dereitos que puideran 
derivar da súa participación no procedemento. 
 
8.- A COMISIÓN DE SELECCIÓN. ACTUACIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN. 
 
O nomeamento dos membros titulares e suplentes que constituirán a Comisión de Selección, 
realizarase por Resolución do Sr. Presidente da Fundación para o Desenvolvemento das 
Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC). 
 
A súa composición farase pública na resolución que aprobe as relacións definitivas de admitidos 
e excluídos. 
 
8.1.-ACTUACIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN. 
 
A Comisión de Selección estará constituída por cinco membros titulares, Presidente, Secretario e 
3 Vogais e 5 suplentes. Entenderase que a Comisión de Selección queda validamente constituída 
cando asista a maioría absoluta dos membros de cada Tribunal, titulares ou suplentes, con 
presenza en todo caso do Presidente da Comisión e do Secretario. Na sesión constitutiva 
adoptaranse as decisións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas selectivas. 
 
A partir da sesión de Constitución, a Comisión de Selección, para actuar validamente, requirirá a 
presenza da maioría absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes con presenza, en todo 
caso, do Presidente e do Secretario, e axustará as súas actuacións en todo momento ao disposto 
na Lei 30/92, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo 
Común e ás bases xerais e específicas reguladoras desta convocatoria. 
 
A Comisión resolverá por maioría de votos dos seus membros presentes tódalas dúbidas e 
propostas que xurdan para aplicación das normas contidas nestas bases e estará facultada para 
resolver as cuestións que se poidan suscitar durante a realización das probas, así como para 
adoptar as medidas necesarias que garantan a debida orde naquelas en todo o que non estea 
previsto nas Bases. 
 
En caso de ausencia do Presidente titular e do Presidente suplente, actuará no seu lugar o vocal 
designado en primeira orde. 
 
Os seus acordos serán impugnables nos supostos e na forma establecida pola Lei 30/1992, de 
26 de novembro, xa citada. 
 
8.2.- PUBLICACIÓN 
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A Resolución do Sr. Presidente da FUNDACIÓN TIC, publicarase no Taboleiro de Anuncios da 
Fundación TIC e na páxina www.fundaciontic.org e conterá: 
 

a) A composición da Comisión de Selección 
b) A citación á Comisión de Selección para que se constitúa. 
c) A citación aos aspirantes para a realización do primeiro exercicio de oposición, 

garantindo un prazo mínimo de 15 días dende a data de publicación á data do primeiro 
exercicio. 

 
9.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN 
 
9.1.- CRITERIOS XERAIS 
O sistema de selección será Oposición Libre. 
Os exercicios a realizar serán obrigatorios e terán carácter eliminatorio, seguindo so criterios 
establecidos no apartado 9.3 destas bases. 
O Presidente da Comisión de Selección adoptará as medidas oportunas para que os exercicios 
escritos se corrixan sen coñecer a identidade dos aspirantes, sempre que sexa posible, 
garantíndose o anonimato. Quedarán automaticamente anulados os exames asinados, os que 
conteñan datos que identifiquen ao aspirante, ou sinais ou marcas que puidesen vulnerar o 
anonimato, así como aquel que resulte ilexible. 
 
Para o cumprimento do establecido no artigo 28 do Decreto Lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, 
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia, nas probas selectivas 
terase que demostrar o coñecemento da lingua galega.  
 
9.2.- DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS 
Os aspirantes deberán presentarse para cada exercicio provistos de D.N.I. ou documento 
fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo da Comisión de Selección. 
 
Os opositores poderán ser requiridos pola Comisión, en calquera momento, coa finalidade de 
acreditar a súa personalidade. 
Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en chamamento único, quedando decaídos 
do seu dereito os opositores que non comparezan a realizalo, excepto casos de forza maior, 
debidamente xustificados e apreciados libremente pola Comisión de Selección. 
 
Unha vez comezadas as probas, as datas das sucesivas probas serán publicadas no Taboleiro de 
Anuncios da FUNDACIÓN TIC e na páxina www.fundaciontic.org con 24 horas de antelación con 
respecto ao comezo destas. 
 
9.3.- EXERCICIOS  
O procedemento de selección constará dos seguintes exercicios: 
9.3.1.- PRIMER EXERCICIO 
Os contidos desta proba estarán referidos ao programa sinalado no Anexo III. 
 
O exercicio consistirá nun exame tipo test, con 40 preguntas sobre os temas de carácter xeral 
relacionado co apartado A) MATERIAS COMÚNS do programa. 
O tempo máximo para a realización do primeiro exercicio será de 60 minutos, e puntuarase de 0 
a 4 puntos sendo a puntuación mínima para acceder ó segundo exercicio de 2 puntos. 
Cada pregunta contestada correctamente terá unha puntuación de 0,10 puntos, e cada pregunta 
contestada de forma incorrecta penalizarase con 0,030 puntos, non puntuándose as preguntas 
non contestadas. 
Esta proba será eliminatoria e as persoas que non alcancen a puntuación mínima de dous puntos 
non poderán realizar o segundo exercicio, quedando excluídas do proceso. 
 
As listas coas puntuacións obtidas no exercicio, indicando aquelas persoas consideradas aptas e 
que poderían realizar a seguinte proba, sairán publicadas no Taboleiro de Anuncios da 
Fundación TIC e na páxina www.fundaciontic.org 
 
9.3.2.- SEGUNDO EXERCICIO 
Os contidos desta proba estarán referidos ao programa sinalado tamén no Anexo III. 
O exercicio consistirá nun exame tipo test, con 60 preguntas sobre os temas de carácter 
específico relacionado co apartado B) MATERIAS ESPECÍFICAS do programa. 
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O tempo máximo para a realización do segundo exercicio será de 90 minutos, e puntuarase de 0 
a 6. Para superar esta proba será preciso sacar unha puntuación mínima de 3 puntos. En caso 
contrario quedarán excluídas do proceso. 
 
Cada pregunta contestada correctamente terá unha puntuación de 0,10 puntos, e cada pregunta 
contestada de forma incorrecta penalizarase con 0,030 puntos, non puntuándose as preguntas 
non contestadas. 
 
A Comisión de Selección elaborará o exame tipo test tendo en conta o programa. 
 
9.3.3.- TERCEIRO EXERCICIO 
 
PROBA DE GALEGO 
 
O artigo 35 da Lei 2/2009, de 23 de xullo, de modificación do texto refundido da Lei da Función 
Pública de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, establece: 
 
“...nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais de Galicia incluirase un exame de 
galego agás para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme á normativa 
vixente...” 
 
En cumprimento do sinalado a proba de galego consistirá na tradución dun texto de castelán 
para galego ou de galego para castelán, elixido por sorteo de entre dous textos propostos pola 
Comisión. Para superar a proba é necesario obter o resultado de apto. 
Estarán exentos da realización da proba de galego os aspirantes que acrediten posuír no día do 
prazo de presentación de solicitudes o Celga 4, curso de perfeccionamento ou estudos 
equivalentes. 
 
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria. 
 
9.3.4.- PREGUNTAS DE RESERVA 
Incluiranse 5 preguntas de reserva en cada un dos exercicios a realizar, por si se detectan 
problemas de formulación ou erratas.  
 
10.- CUALIFICACIÓN 
 
10.1.- CUALIFICACIÓN FINAL 
 
A cualificación final das probas virá determinada pola suma das puntuacións obtidas nos 
distintos exercicios sempre e cando se acaden as puntuación mínimas esixidas (2 puntos na 
primeira proba e 3 puntos na segunda), establecendo deste xeito a orde definitiva de aspirantes 
aprobados. 
 
Os casos de empate dirimiranse mediante a realización dun exercicio tipo test con 25 preguntas, 
10 sobre os temas de carácter xeral relacionado co apartado A) MATERIAS COMÚNS do programa 
e 15 sobre os temas de carácter específico relacionado co apartado B) MATERIAS ESPECÍFICAS do 
programa.  
O tempo máximo para a realización deste exercicio será de 30 minutos, e puntuarase de 0 a 10 
puntos. 
 
Cada pregunta contestada correctamente terá unha puntuación de 0,40 puntos, e cada pregunta 
contestada de forma incorrecta penalizarase con 0,030 puntos, non puntuándose as preguntas 
non contestadas. 
 
No caso de persistir dito empate realizarase outro exercicio atendendo os mesmos criterios 
establecidos nos dous parágrafos anteriores e así sucesivamente ata determinar finalmente ó 
aspirante que obteña mellor puntuación. 
 
11.- LISTA DE APROBADOS, PROPOSTA DA COMISIÓN DE SELECCIÓN, PUBLICACIÓN E 
NOTIFICACIÓN. 
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Rematada a cualificación dos aspirantes a Comisión publicará a relación dos aprobados pola 
orde de puntuación. A Comisión non poderá, en ningún caso, aprobar ou declarar que superaron 
as probas selectivas un número de aspirantes superior ao das prazas convocadas. Calquera 
proposta de aprobados que contraveña o establecido será nula de pleno dereito. 
 
Esta relación se fará pública no Taboleiro de Anuncios da FUNDACIÓN TIC e na páxina web 
www.fundaciontic.org. 
 
Non obstante ó anterior, co fin de asegurar a cobertura de vacantes, cando se produzan 
renuncias dos aspirantes seleccionados, a Comisión de Selección poderá requirir do órgano de 
selección relación complementaria dos aspirantes que sigan aos propostos, para a súa posible 
contratación. 
 
A proposta de contratación será notificada aos aspirantes propostos coa indicación de que 
dispoñen dun prazo de dez días naturais, contados a partir do seguinte ao da recepción da 
comunicación fidedigna de ser declarados aprobados, para presentar a documentación que se 
sinala na base seguinte. 
 
12.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
12.1.- DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR 
Os aspirantes propostos presentará no Rexistro da FUNDACIÓN TIC a seguinte documentación: 
 

a) Fotocopia compulsada do D.N.I.  
b) Copia autenticada ou fotocopia (que se deberá presentar acompañada do orixinal para a 

súa compulsa) do título esixido ou Certificación académica dos estudios realizados, 
xustificando ter feito o pagamento dos dereitos para a súa expedición. 

c) Certificado Médico Oficial acreditativo de non padecer enfermidade nin defecto físico 
que impida o desempeño das funcións propias do posto. 

d) Declaración xurada de non ter sido separado do servizo das administracións públicas e 
non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade 
determinadas na lexislación vixente. 

e) Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social e número de conta bancaria. 
 
12.2.- PRAZO  
 
O prazo de presentación será de 10 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación 
da lista de aprobados. 
 
12.3.- FALTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Os que dentro do prazo indicado, excepto os casos de forza maior, non presentaran a súa 
documentación ou cando da mesma deducírase que carece dalgún dos requisitos sinalados na 
base 4, non poderán ser contratados, quedando anuladas tódalas súas actuacións, sen prexuízo 
da responsabilidade en que incorreran por falsidade na solicitude. 
 
13.- CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN 
 
Os aspirantes seleccionados deberán unha vez entregada a documentación no prazo indicado, 
presentarse na sede da FUNDACIÓN TIC para a formalización do contrato. 
 
Os aspirantes incorporaranse á súa función ó día seguinte ó da formalización do contrato ante a 
Dirección do centro, que dará conta de dita incorporación ao Presidente da Fundación.  
No suposto de que a persoa candidata, renunciara á praza ou non se incorporara no prazo 
indicado, excepto casos de forza maior,debidamente xustificados e apreciados libremente polo 
Tribunal, se considerará que o seleccionado renuncia á praza e o Presidente da Fundación TIC 
procederá a asignar a praza  ao seguinte aspirante segundo a orde de puntuación que figure na 
proposta, se existe, ou deixará deserta a praza. 
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ANEXO I 
 
SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NAS PROBAS SELECTIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE 
PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, PARA PRESTAR 
SERVIZOS NA ACTUACIÓN “PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL DOS MAIORES DA 
PROVINCIA”, ENMARCADA DENTRO DO PROXECTO INNÓVATE 2 – DIP. DIGITAL, 
COFINANCIADO NUN 80% POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL. 
 
I.- DATOS DA PRAZA 
 
DENOMINACIÓN:_______________________________________________________________ 
 
II. DATOS PERSOAIS 
 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME 

D.N.I. TELÉFONO PARTICULAR: 
MÓBIL: 

DOMICILIO PARA OS EFECTOS NOTIFICACIÓNS MUNICIPIO E PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

 
EXPOÑO : 
1º.- Que reúno todos e cada uno dos requisitos esixidos na convocatoria, en concreto os 
seguintes: 
a) Ter nacionalidade española, comunitaria ou asimilada. 
b) Ser maior de idade. 
c) Estar en posesión do título de  ______________________________________________  esixido nas 
bases específicas que rexen a convocatoria ou en condiciones de obtelo na data na que termine 
o prazo de presentación de instancias. 
d) Posuír a capacidade física e psíquica necesaria para o exercicio das correspondentes funcións. 
e) Non estar inhabilitado nin suspendido para o exercicio de funcións públicas e non ter sido 
separado do servizo dunha Administración Pública. 
2º.- Que me comprometo no caso de obter a praza e dentro do prazo sinalado nas bases da 
convocatoria, a presentar os documentos relacionados nas mesmas e a firmar o contrato no 
prazo establecido, así como cumprir os demais requisitos esixidos nas bases da convocatoria, 
en particular os que sinala a Lei 53/ 1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal 
ao servizo das Administracións Públicas. 
 
SOLICITO: 
Ser admitido á convocatoria citada, a fin de participar nas probas de selección correspondente. 
 
 
Lugo, a........................de...............................de 2013 
( Asinado) 
 
De conformidade coa Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), 
informámoslle que os datos de carácter persoal que se solicitan na presente instancia serán 
incorporados a un ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, do cal é 
responsable a FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
DA COMUNICACIÓN, e serán tratados para xestionar os procesos de selección da institución. 
Vostede ten a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición previstos na lei dirixíndose ao Servizo de Rexistro da FUNDACIÓN TIC, Rúa Frei Plácido 
Rei Lemos, s/n, en Lugo. 
 
 
SR. PRESIDENTE DA FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA 
INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. 
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ANEXO II 
 
 
 

Nº DENOMINACIÓN DEDICACIÓN TITULACIÓN FUNCIÓNS DO POSTO 

1 
Profesor/a 
de Taller 

Tempo 
completo 

Licenciado/a 
ou Grao en 
Psicoloxía  

- Elaboración de materiais divulgativos sobre a 
estimulación cognitiva e funcional aos maiores. 

- Labores de docencia mediante a impartición de 
accións formativas e de alfabetización 
tecnolóxica que permitan a estimulación 
cognitiva e funcional da terceira idade. Os 
obxectivos das devanditas accións serán: 

- Estimulación cognitiva dos maiores, 
mediante a interacción con dispositivos 
móviles tipo tabletas ou pdas e 
aplicativos tecnolóxicos. 

- Estimulación funcional e motriz, 
mediante as novas tecnoloxías, como o 
uso de tecnoloxías tipo Kinect, Wii fit, 
etc. 

- Facer labores de sensibilización, información, 
orientación e posta en marcha de programas e 
actuacións de estimulación cognitiva e funcional 
e motriz  dirixidas ao colectivo de maiores 
dentro da provincia de Lugo, coa finalidade de 
promocionar a súa autonomía persoal e captar 
aos participantes das actuacións. 

- Deseñar, planificar e implementar as actuacións 
tendo en conta o colectivo de maiores ao que se 
dirixen, a duración das mesmas, a temática e o 
número de asistentes previsto. 

- Realización de actividades que sensibilicen ao 
colectivo implicado sobre a importancia das 
novas tecnoloxías e susciten o interese de 
participar nas iniciativas tecnolóxicas. 

- Avaliar e facer o seguimento de todas as accións 
realizadas, presentando elementos acreditativos 
do desenvolvemento de todas as xornadas 
mediante fotografías, vídeos, follas de firma dos 
asistentes..etc e elaborando os diplomas 
acreditativos de asistencia aos programas e 
memorias das actividades desenvolvidas. 

- Manter informada á dirección da Fundación para 
o Desenvolvemento das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (TIC) das accións 
enmarcadas nos servizos de estimulación 
cognitiva e funcional coa utilización das novas 
tecnoloxías. 

- Asesoramento aos cidadáns sobre a promoción 
da autonomía persoal dos maiores da provincia 
mediante a estimulación cognitiva e funcional. 

- Información, orientación e apoio psicolóxico, 
individual e en grupo, aos maiores con 
necesidade de axuda con motivo de carencias na 
súa autonomía persoal. 

- Información e asesoramento sobre los recursos 
orientados á maiores que existen na provincia de 
Lugo. 

- Calquera outra tarefa de carácter análogo que 
por razón do contrato se lle encomende. 
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1 
Profesor/a 
de Taller 

Tempo 
completo 

Técnico 
Superior en 
Administración 
de Sistemas 
Informáticos 
en Rede ou 
equivalentes 

- - Elaboración de materiais divulgativos sobre a 
estimulación cognitiva e funcional aos maiores. 

- Labores de docencia mediante a impartición de 
accións formativas e de alfabetización 
tecnolóxica que permitan a estimulación 
cognitiva e funcional da terceira idade. Os 
obxectivos das devanditas accións serán: 

- Estimulación cognitiva dos maiores, 
mediante a interacción con dispositivos 
móviles tipo tabletas ou pdas e 
aplicativos tecnolóxicos. 

- Estimulación funcional e motriz, 
mediante as novas tecnoloxías, como o 
uso de tecnoloxías tipo Kinect, Wii fit, 
etc. 

- Facer labores de sensibilización, información, 
orientación e posta en marcha de programas e 
actuacións de estimulación cognitiva e funcional 
e motriz  dirixidas ao colectivo de maiores 
dentro da provincia de Lugo, coa finalidade de 
promocionar a súa autonomía persoal e captar 
aos participantes das actuacións. 

- Deseñar, planificar e implementar as actuacións 
tendo en conta o colectivo de maiores ao que se 
dirixen, a duración das mesmas, a temática e o 
número de asistentes previsto. 

- Realización de actividades que sensibilicen ao 
colectivo implicado sobre a importancia das 
novas tecnoloxías e susciten o interese de 
participar nas iniciativas tecnolóxicas. 

- Avaliar e facer o seguimento de todas as accións 
realizadas, presentando elementos acreditativos 
do desenvolvemento de todas as xornadas 
mediante fotografías, vídeos, follas de firma dos 
asistentes..etc e elaborando os diplomas 
acreditativos de asistencia aos programas e 
memorias das actividades desenvolvidas. 

- Manter informada á dirección da Fundación para 
o Desenvolvemento das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (TIC) das accións 
enmarcadas nos servizos de estimulación 
cognitiva e funcional coa utilización das novas 
tecnoloxías. 

- Manter en perfecto funcionamento a estrutura 
informática (programas, ordenador, periféricos, 
equipos de comunicacións, redes locais, etc.) 
que teñan ao seu cargo, operando e controlando 
a boa marcha dos sistemas para podelos utilizar 
nas labores de estimulación cognitiva e 
funcional. 

- Realizar instalacións de equipos, produtos o 
infraestruturas coas especificacións que se 
deran pola Fundación TIC para a realización de 
actuacións de promoción de autonomía persoal. 

- Atender as consultas dos usuarios dentro do seu 
ámbito de actuación. 

- Redactar manuais técnicos e de usuario 
necesarios dentro do seu marco de actuación. 
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1 
Profesor/a 
de Taller 

Tempo 
completo 

Grao en 
Enxeñaría en 
Deseño Industrial 
e 
Desenvolvemento 
de Produto 

- Elaboración de materiais divulgativos sobre a 
estimulación cognitiva e funcional aos 
maiores. 

- Labores de docencia mediante a impartición 
de accións formativas e de alfabetización 
tecnolóxica que permitan a estimulación 
cognitiva e funcional da terceira idade. Os 
obxectivos das devanditas accións serán: 

- Estimulación cognitiva dos maiores, 
mediante a interacción con 
dispositivos móviles tipo tabletas ou 
pdas e aplicativos tecnolóxicos. 

- Estimulación funcional e motriz, 
mediante as novas tecnoloxías, como 
o uso de tecnoloxías tipo Kinect, Wii 
fit, etc. 

- Facer labores de sensibilización, información, 
orientación e posta en marcha de programas 
e actuacións de estimulación cognitiva e 
funcional e motriz  dirixidas ao colectivo de 
maiores dentro da provincia de Lugo, coa 
finalidade de promocionar a súa autonomía 
persoal e captar aos participantes das 
actuacións. 

- Deseñar, planificar e implementar as 
actuacións tendo en conta o colectivo de 
maiores ao que se dirixen, a duración das 
mesmas, a temática e o número de asistentes 
previsto. 

- Realización de actividades que sensibilicen ao 
colectivo implicado sobre a importancia das 
novas tecnoloxías e susciten o interese de 
participar nas iniciativas tecnolóxicas. 

- Avaliar e facer o seguimento de todas as 
accións realizadas, presentando elementos 
acreditativos do desenvolvemento de todas as 
xornadas mediante fotografías, vídeos, follas 
de firma dos asistentes..etc e elaborando os 
diplomas acreditativos de asistencia aos 
programas e memorias das actividades 
desenvolvidas. 

- Manter informada á dirección da Fundación 
para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (TIC) das 
accións enmarcadas nos servizos de 
estimulación cognitiva e funcional coa 
utilización das novas tecnoloxías. 

- Deseñar o material divulgativo, de 
sensibilización e formativo para dar a coñecer 
as actuacións distribuíndo e adaptando para a 
súa difusión a través de diferentes canais. 

- Formación sobre o uso e vantaxes dos 
produtos innovadores utilizados para a 
estimulación cognitiva e funcional. 

- Analizar as necesidades dos maiores en 
materia de estimulación cognitiva e funcional 
e propoñer solucións e adaptacións nos 
produtos existentes que permitan mellorar a 
súa autonomía persoal 
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ANEXO III 
PROGRAMA DAS PROBAS SELECTIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL 
TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICION LIBRE, PARA PRESTAR SERVIZOS NA ACTUACIÓN 
“PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL DOS MAIORES DA PROVINCIA”, ENMARCADA 
DENTRO DO PROXECTO INNÓVATE 2 – DIP. DIGITAL,  COFINANCIADO NUN 80% POLO 
FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL. 
 

A) MATERIAS COMUNS 
 
Tema 1: A constitución española de 1978. Principios Xerais. 
Tema 2: A provincia como Entidade Local.  
Tema 3: A Deputación Provincial de Lugo. Organización desta. Organización do persoal ao 
servizo das Corporacións Locais. Dereitos e deberes do persoal laboral da Deputación de 
Lugo. 
Tema 4: Principios de actuación da Administración Pública: eficacia, xerarquía, 
descentralización, desconcentración e coordinación. A calidade dos servizos públicos 
Tema 5: As fases do procedemento administrativo xeral. Especial referencia ao 
procedemento administrativo local. 
Tema 6: Os dereitos do cidadán ante a Administración Pública. Consideración especial do 
interesado. Colaboración e participación dos cidadáns na Administración, con especial 
referencia á Administración Local. 
Tema 7: Unión Europea: Institucións e competencias. Subvencións europeas á Deputación 
de Lugo.  
Tema 8: Lei 50/2002, de 26 de decembro, de Fundacións. Real Decreto 1337/2005, de 11 
de novembro, polo que se aproba o Reglamento de fundacións de competencia estatal. Lei 
12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interés galego. Decreto 14/2009, de 21 de 
xaneiro, polo que se aproba o Reglamento de Fundacións de Interés Galego. 
Tema 9: Fundación TIC. Natureza da Fundación. Obxecto e fins da Fundación. Organización 
e Estatutos. 
Tema 10: Centro de Innovación Social. Obxectivos e funcións. Liñas de actuación. 
Actividades formativas. 
 
B) MATERIAS ESPECÍFICAS 
 
Licenciado/a ou Grao en Psicoloxía 
 
Tema 1: Percepción. Modalidades perceptivas e as súas bases biolóxicas. Procesos 
cognitivos que interveñen na percepción. Alteracións da percepción. Agnosias 
Tema 2: Atención: selectiva, dividida e sostida. Conciencia e percepción subliminar. 
Neglixencias 
Tema 3: Linguaxe oral. Afasias. Arquitectura funcional do sistema de procesamento 
lingüístico. Afasia semántica. Anomias. Agramatismo. 
Tema 4: Psicofísica. O umbral sensorial. Psicofísica clásica: Leis de Weber e Fechner. A 
alternativa de Stevens. A teoría de detección de sefiales. As distribucións da probabilidade e 
as curvas ROC. 
Tema 5: O estudo da memoria: bases conceptuais e metodolóxicas. Sistemas transitorios de 
retención. Estruturas e procesos na memoria permanente. A representación do 
coñecemento na memoria. Tipos de amnesias. Falsos recordos. 
Tema 6: Neuropsicoloxía Cognitiva Computacional. Os modelos conexionistas. 
Procedementos para simular lesións. 
Tema 7: Cuestións psicoevolutivas do envellecemento. Cambio e desenvolvemento durante 
a adultez e vellez. Definición e características do envellecemento. Cambios físicos durante o 
envellecemento. A adaptación e o axuste persoal. 
Tema 8: Psicobioloxía do envellecemento. Flabitos e envellecemento. Envellecemento 
celular e sistémico. Envellecemento cerebral e psíquico. Alteracións sisternicas durante o 
envellecemento. 
Tema 9: Mecanismos de progresión do envellecemento celular. Patoloxías relacionadas co 
daho oxidative: esclerose lateral amiotrófica, MERRF, enfermidade de Parkinson. Riscos 
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esóxenos: radioactividade, toxinas alimenticias, contaminantes, alimentos transxénicos. 
Alteracións das estruturas celulares e factores de risco. Enfermidade de Alzheimer. 
Tema 10: As diferenzas individuais. Envellecemento diferencial segundo o sexo. Diferenzas 
por status socioeconómico. 
Tema 11: Aspectos psicosociais e de atención á dependencia/discapacidade no 
envellecemento. Terapia ocupacional; areas de intervención psicolóxica. Rehabilitación da 
comunicación nas persoas maiores. Programas de adestramento en habilidades sociais e 
interpersoais. 
Tema 12: Os servizos sociais para a terceira idade. Intervención nos servizos comunitarios 
e especializados. A axuda a domicilio; as residencias, atención de dia. 
Tema 13: Atención e intervención coas persoas maiores e as súas familias. O apoio social, 
redes sociais e grupos de autoaxuda en maiores. Instrumentos de avaliación; 
caracterización da terceira idade. 
Tema 14: Prevención e traballo comunitario, principios do traballo comunitario; programas 
de preparación para a xubilación; programas de lecer e tempo libre. 
Tema 15: Psicopatoloxía. Alteracións dos procesos psicolóxicos básicos. Síntomas Vs 
síndromes. Síndromes clínicos. 
Tema 16: Avaliación e Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductuais. Modificación de 
conduta. Terapias farmacolóxicas Vs non farmacolóxicas no tratamento de de alteracións 
da conduta e a cognición. 
Tema 17: As Novas Tecnoloxías e a mellora da autonomía persoal en pacientes con 
demencias. Redes sociais: Características. Avaliación e estratexias de intervención 
comunitaria baseada en redes sociais. 
Tema 18: Conceptos e teorías en psicoloxía dos grupos. Estrutura e procesos de grupo. 
Aplicación e investigación grupal. Técnicas de intervención grupal. 
Tema 19: A comunicación. Técnicas de comunicación. Empatía e asertividade. 
Tema 20: Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención 
ás persoas en situación de dependencia. Aplicación e desenvolvemento en Galicia. 

 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede ou equivalentes 
 
Tema 1: Informática Básica orientada a maiores. Conceptos de datos e información. Concepto de 
Sistemas de información. Elementos constitutivos dun sistema. Características e funcións. 
Tema 2: Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funcións. A unidade central de 
proceso. A memoria principal. 
Tema 3: Implantación de aplicacións informáticas que permitan mellorar a estimulación 
cognitiva e funcional dos maiores. Verificación e proba de programas. 
Tema 4: Sistemas operativos: concepto, evolución e tendencias. 
Tema 5: Os sistemas de xestión de bases de datos SGBD. 
Tema 6: Linguaxes de programación. Características, elementos e funcións en entornos Java, C, 
C++ y.Net. 
Tema 7: Aplicacións Web dirixidas a promoción da autonomía persoal dos maiores. Tecnoloxías 
de programación. JavaScript, applets, servlets, servizos web. Linguaxes de descrición de datos: 
HTML y XML. Creación de aplicacións na Web: Servidores de aplicacións, páxinas ASP, páxinas 
JSP, PHP. 
Tema 8: Lexislación de protección de datos de carácter persoal: directiva 95/46CE e Lei Orgánica 
15/1999, do 13 decembros, de protección de datos de carácter persoal (LOPD). Regulamento de 
medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal. O 
Real Decreto 1720/2007, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 
Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. 
Tema 9: Accesibilidade, deseño universal e usabilidade. Aceso e usabilidade das tecnoloxías, 
produtos e servizos relacionados coa sociedade da información aos maiores. 
Tema 10:  Administración de Redes de área local. Xestión de usuarios. Xestión de dispositivos. 
Tema 11: Comunicacións Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos terminais e 
equipos de interconexión e conmutación. 
Tema 12: Protocolos TCP/IP. El protocolo Ipv6. 
Tema 13: Servizos Internet. Intranets e extranets. Arquitectura, estrutura e características. 
Servizos de Directorio. 
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Tema 14: Uso de internet orientado a maiores. Orixe, evolución e estado actual. Servizos: correo 
electrónico, WWW, FTP, Telnet. Protocolos http, HTTPS y SSL. 
Tema 15: Conceptos de seguridade dos sistemas de información. Seguridade Física. Seguridade 
Lóxica. Ameazas e vulnerabilidades. Seguridade en redes. Seguridade en redes corporativas e en 
redes públicas. Copias de seguridade. 
Tema 16: Criptografía. Sistemas de Clave Pública. Sistemas de clave privada. 
Tema 17: Firma electrónica. Certificación dixital. Lexislación Vixente. Servizos orientados a 
maiores aos que poden acceder mediante certificado dixital. 
Tema 18: Software de código aberto I. Software libre. Conceptos base. Software de código 
abierto II. Software libre. Aplicaciones entorno ofimático e servidores Web. 
Tema 19: A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 
públicos. Ámbito de aplicacións e dereitos dos cidadáns a relacionarse coas administracións 
públicas por medios electrónicos. Réxime xurídico da administración electrónica. A Lei 59/2003, 
do 19 de decembro, de sinatura electrónica: principios básicos e certificados dixitais. DNI 
electrónico. Aspectos de seguridade electrónica. 
Tema 20: A lexislación en materia de Sociedade da Información. 
 
Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto 
 
Tema 1: Informática orientada a maiores. Conceptos de datos e información. Concepto de 
Sistemas de información. Elementos constitutivos dun sistema. Características e funcións. 
Tema 2: Informática aplicada ao deseño. Deseño e análise asistido por ordenador.  
Tema 3: Xestión de Redes Sociais: redes sociais para a promoción da autonomía persoal dos 
maiores. 
Tema 4: Comercio electrónico: o comercio electrónico e a loxística. 
Tema 5: Tecnoloxías da Información e a Comunicación: Presentacións audiovisuais, multimedia e 
orais orientadas a colectivos da 3ª idade. 
Tema 6: TIC´s aplicadas ao deseño: Deseño de medios impresos, deseño audiovisual e deseño 
dixital.  
Tema 7: Linguaxe TIC orientada a maiores: Linguaxe impreso, linguaxe audiovisual e linguaxe 
multimedia. 
Tema 8: Historia do Deseño e Deseño Industrial Actual. 
Tema 9: Metodoloxía do deseño: a metodoloxía nas disciplinas do deseño. As aportacións do 
deseño industrial. Concepto global de deseño industrial. Contidos e metas do deseño industrial. 
Tema 10: Marketing: Análise do mercado e análise interno. Innovación e desenvolvemento de 
produtos. Decisións de produto, prezo, distribución e comunicación. Conceptualización e 
investigación de mercados. Comportamento do consumidor 
Tema 11: Normativa e lexislación: invencións industriais (patentes, modelos de utilidade e 
secretos industriais). Protección dos signos distintivos da empresa (marcas e outros signos 
distintivos). Responsabilidade civil polos danos causados por produtos defectuosos. Propiedade 
intelectual (programas de ordenador, fotografías, etc). 
Tema 12: Administración e Organización Industrial. Fundamentos da teoría da administración. 
Organización. Recursos Humanos. Dirección e Control. 
Tema 13: Deseño industrial e desenvolvemento de novos produtos. O proceso de 
desenvolvemento de novos produtos. Empresa e produto.  
Tema 14: Dirección de proxectos. Habilidades directivas e técnicas de xestión. Xestión da 
comunicación en proxectos. O factor humano na xestión de proxectos. A financiación de 
proxectos. 
Tema 15: Tecnoloxías de desenvolvemento de produto. 
Tema 16: Xestión da calidade. Introdución á calidade e a seguridade. A calidade e a súa xestión. 
A calidade e a súa mellora. 
Tema 17: Fotografía e imaxe para a estimulación cognitiva dos maiores. A imaxe dixital: 
captación e manipulación da imaxe dixital. Deseño fotográfico. Tratamento de imaxes e 
debuxos analóxicos por medios dixitais. 
Tema 18: Expresión artística. Os sistemas de representación e a súa aplicación ao deseño. 
Técnicas gráficas e recursos de representación. 
Tema 19: Deseño gráfico. Adobe Indesign, Photoshop, Freehand e Corel Draw. 
Tema 20: Estatística e probabilidade. 


