
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Comarca: 

 
 

Acción formativa: 

Concellos incluídos nas comarcas 

Marcar (X) a acción na que participará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos da persoa solicitante: 

Entidade: 

 

 
CIF: 

Enderezo: 

 
 

Concello: 

 
Numero de teléfono: 

 
Nome e apelidos da persoa solicitante: 

 
 

DNI: 

Cargo que ocupa na entidade: 

Enderezo de correo electrónico: 

 

Número de teléfono 

 

 
Despois de ler a información en materia de protección de datos que figu- 

ra deseguido, consinto expresamente o tratamento dos datos persoais 

que constan no boletín de inscrición. 

Os datos fornecidos ten a finalidade de poder tramitar a solicitude de 

participación nas “accións formativas en liña sobre a comunicación a 

través das redes sociais” e están protexidos pola Lei Orgánica 3/2018, 

do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos de- 

reitos dixitais. 

A responsable do tratamento dos datos é a Deputación Provincial da 

Coruña e o encagado é a empresa adxudicataria do contrato de organi- 

zación, coordinación e impartición das accións formativas. 

A lexitimación para o tratamento dos datos persoais contidos nesta so- 

licitude é o consentimento que a persoa asinante outorga á Deputación 

Provincial coa súa sinatura. 

O destinatario dos datos é a Deputación Provincial, que non cederá os 

seus datos que non cederá datos a terceiros, salvo obriga legal. 

Ten vostede os dereitos a acceder, rectificar ou suprimir datos erróneos, 

solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como oporse ou 

retirar o consentimento e solicitar a portabilidade estes en calquera mo- 

mento. 

Estes dereitos poderán exercerse ante as oficinas centrais da Deputa- 

ción na Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña. 

Pode consultar a política de privacidade da Deputación no enderezo //  

www.dacoruna.gal/avisos/politica-privacidade. 

Data e sinatura da persoa participante na 

acción formativa 

Accións formativas 

on line 

1ª Ortegal, Ferrol, e Eume,  

2ª A Coruña e Betanzos  

3ª Terra de Melide, Arzua e Ordes  

4ª Santiago de Compostela e A Barcala  

5ª Bergantiños e Terra de Soneira  

6ª Fisterra, Xallas e Muros,  

7ª Noia, Barbanza e O Sar  

 

http://www.dacoruna.gal/avisos/politica-privacidade


Prazo limite: o sinalado para cada unha 

das accións formativas 

INFORMACIÓN XERAL 

A Deputación Provincial da Coruña coa finali- 

dade de introducir ás entidades deportivas da 

provincia, no mundo da análise dixital e as súas 

rendibilidades, organiza 7 accións formativas es- 

palladas polas distintas comarcas da provincia da 

Coruña, sobre a comunicación a través das redes 

sociais. 
 

DESTINATARIOS 

Entidades e clubs deportivos da provincia da Co- 

ruña, que organizan actividades/escolas deporti- 

vas, e que pertenzan a concellos da provincia da 

Coruña. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

On Line 
 

PARTICIPANTES 

50 asistentes/acción formativa 
 

NÚMERO E DURACIÓN 

7 accións formativas. 
 

Cada unha das accións formativas terá 

unha duración de 6 horas e distribuiránse 

en 3 sesións, cunha duración de 2 horas. 

HORARIO 

Xoves e venres: de 18:00 a 20:00 horas. 

Sábados: de 11:00 a 13:00 horas 

1ª acción formativa: 6, 7 e 8 maio de 2021 

2ª acción formativa: 13, 14 e 15 de maio de 2021 

3ª acción formativa: 20, 21 e 22 maio de 2021 

4ª acción formativa: 27, 28 e 29 maio de 2021 

5ª acción formativa: 3, 4 e 5 de xuño de 2021 

6ª acción formativa: 10, 11 e 12 de xuño de 2021 

7ª acción formativa: 17, 18 e 19 de xuño de 2021 
 

CONTIDO 

Xestión de Redes Sociais 

- Términos máis usados no posicionamento nos bus- 

cadores 

- Términos máis usados na experiencia do usuario. 

- Outros términos que debes coñecer. 

Procesos de dixitalización 

- Que é a dixitalización 

- Como aplicar a dixitalización nunha entidade ou 

club 

- Como xestionar de forma efectiva os perfis en re- 

des sociais, exemplos. 

- Que son e como protexerse dos fake news. 

- Ferramentas para dixitalizar unha entidada ou club. 

- Ferramentas para posicionarme mellor nos busca- 

dores 

- Como mellorar a comunicación das entidades e 

clubs. 

- Como emitir en streaming as actividades da entida- 

de ou club. 

- Como facer a producción de contidos para as dis- 

tintas plataformas. 
 

INSCRICIÓNS 

Presentación: No Rexistro da Deputación Provincial 

da Coruña ou a través da Sede Electrónica 
 
 

Acción formativa 

Concellos incluídos nas comarcas 

Prazo de presentación de solicitudes 

1ª Ortegal, Ferrol e Eume, 

1 ao 20 de abril de 2021, ambos inclusive 

2ª A Coruña e Betanzos 

5 ao 25 de abril de 2021, ambos inclusive 

3ª Terra de Melide, Arzua e Ordes 

15 de abril ao 5 de maio de 2021, ambos inclu- 

sive 

4ª Santiago de Compostela e A Barcala 

20 de abril ao 10 de maio de 2021 ambos inclu- 

sive 

5ª Bergantiños e Terra de Soneira 

5 ao 25 de maio de 2021, ambos inclusive. 

6ª Fisterra, Xallas e Muros, 

5 ao 25 de maio de 2021, ambos inclusive. 

7ª Noia, Barbanza e O Sar 

15 de maio ao 5 de xuño de 2021 

 

Cota: Gratuíta 

 
ADMITIDOS: A participación das entidades soli- 

citantes nas accións formativas, adxudicaranse 

por rigorosa orde de presentación entre os con- 

cellos que pertenzan á mesma comarca. 


