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SONDEO DE OPINIÓN

INTRODUCCIÓN 

Neste informe preséntase unha análise dun pequeno cuestionario deseñado pola Coordinación da Xestión 

dos Centros Municipais de Distrito, có 

formación no ámbito das novas tecnoloxías. Sinalamos

formación, aquilo que demandan ou simplemente os horarios e tempadas 

recibir esta formación de cara a organizar as próximas accións formati

Cidadá do Concello de Vigo.  

A enquisa  enviouse a través da conta electrónica om

Empresa  ManpowerGroup,  de maneira que se puido utilizar a ferramenta de forma gratuíta e sen restricións 

nin no tempo de uso nin no número de usuarios.

A enquisa permaneceu aberta dende o 15 de setembro ata o 15 de outubro de 2017, e

persoas demandantes de formación. 

A continuación amosamos, en formato gráfico
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SONDEO DE OPINIÓN 

Neste informe preséntase unha análise dun pequeno cuestionario deseñado pola Coordinación da Xestión 

s de Distrito, có que pretende amosar a opinión das persoas interesadas en recibir 

no ámbito das novas tecnoloxías. Sinalamos o que consideran máis im

quilo que demandan ou simplemente os horarios e tempadas en que están

de cara a organizar as próximas accións formativas pola Concellería de Partici

a través da conta electrónica omd@vigo.org en formato dixital, 

de maneira que se puido utilizar a ferramenta de forma gratuíta e sen restricións 

nin no tempo de uso nin no número de usuarios. 

A enquisa permaneceu aberta dende o 15 de setembro ata o 15 de outubro de 2017, e

en formato gráfico, os resultados obtidos. 
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Neste informe preséntase unha análise dun pequeno cuestionario deseñado pola Coordinación da Xestión 

as persoas interesadas en recibir 

o que consideran máis importante para a súa 

en que están máis accesibles para 

vas pola Concellería de Participación 

d@vigo.org en formato dixital, coa plataforma da 

de maneira que se puido utilizar a ferramenta de forma gratuíta e sen restricións 

A enquisa permaneceu aberta dende o 15 de setembro ata o 15 de outubro de 2017, e participaron 142 
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1-. PERFIL DA PERSOA DEMANDANTE DE FORMACIÓN

Gráfico 1: Xénero 

 

 

HOMES

 

 

Gráfico 2: Idade 
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. PERFIL DA PERSOA DEMANDANTE DE FORMACIÓN 

 

HOMES     MULLERES
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2-. CONTIDO DOS CURSOS 

Para estruturar o contido demandado de posibles cursos a impartir pola Concellería de Participación Cidadá, 

analízase  as preferencias manifestada

avanzados. 

Gráfico 3: ¿Que curso lle gustaría facer?

  

Xestión na nube; 
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Informática 
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Internet para 
maiores de 65 

anos; 13%

Para estruturar o contido demandado de posibles cursos a impartir pola Concellería de Participación Cidadá, 

manifestadas polos participantes de cursos de formación e

facer? 
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Para estruturar o contido demandado de posibles cursos a impartir pola Concellería de Participación Cidadá, 

polos participantes de cursos de formación en Tics, iniciación ou 

Control parental; 
4%

Tratamento de 
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3-. DURACIÓN DOS CURSOS 

A través desta pregunta o participante tiña que responder o interese en determinada duración, así como os 

períodos máis propicios para a asistencia aos

concretos.  

Gráfico 4: ¿Canto tempo pode dedicar á semana?

 

 

 

  

 

 

Gráfico 5: ¿En que xornada estaría disposto a recibir cursos

 

Gráfico 6: ¿En que tempada do ano lle gustaría recibir o curso?
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A Concellería de Participación Cidadá, a través das Oficinas Municipais de Distrito, está a organizar  cursos 

de informática e internet de diferentes niveis. Esta acción formativa enmárcase dentro da programación 

anual dirixida a distintos colectivos da cida

mellorar os seus coñecementos e formación.

Con esta enquisa axúdanos a desenvolver cursos  do seu interese. Por iso pedímoslle só uns minutos para 

Moitas grazas pola súa participación.
 

 

1. Idade. Por favor marque a opción que corresponda.

entre 18 e 30 anos entre 31 e 45 anos

 

2. Sexo. Por favor marque a opción que corresponda.

 

Muller Home

 

3. ¿Qué curso lle gustaría recibir?. Por favor marque as opcións que sexan do seu interese.

Tramitación electrónica (Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Facenda pública)

Redes sociais (Facebook, twitter, etc.)

Control parental (windows y android)

Procura de emprego Tratamento de texto

Mecanografía

Outros:........................................................................................................................................

...4. ¿Cánto tempo pode dedicar á semana?. Por favor marque a opción que sexa do seu 

interese. 

1 día á semana 2 días á semana

5. ¿En qué xornada estaría disposto a recibir cursos?. Por favor marque a opción que sexa do 

seu interese. 

Mañá Tarde

6. ¿En qué tempada do ano lle gustaría recibir o curso?. Por favor marque a opción que sexa 

do seu interese. 

dende setembro ata decembro

dende abril ata xuño

 

   

 

 

Concellería de Participación Cidadá, a través das Oficinas Municipais de Distrito, está a organizar  cursos 

de informática e internet de diferentes niveis. Esta acción formativa enmárcase dentro da programación 

anual dirixida a distintos colectivos da cidade, co obxectivo de que as persoas que o soliciten,  poidan 

mellorar os seus coñecementos e formación. 

Con esta enquisa axúdanos a desenvolver cursos  do seu interese. Por iso pedímoslle só uns minutos para 

encher este cuestionario. 

Moitas grazas pola súa participación. 

marque a opción que corresponda. 

entre 31 e 45 anos entre 46 e 65 anos máis de 65 anos

2. Sexo. Por favor marque a opción que corresponda. 

 

3. ¿Qué curso lle gustaría recibir?. Por favor marque as opcións que sexan do seu interese.

Tramitación electrónica (Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Facenda pública)

Redes sociais (Facebook, twitter, etc.) Xestión na nube (dopbox, evernote, etc.)

Control parental (windows y android) Redes sociais e emprego (linkedin, etc.)

Tratamento de texto Informática avanzada

Internet para maiores de 65 anos

Outros:........................................................................................................................................

tempo pode dedicar á semana?. Por favor marque a opción que sexa do seu 

2 días á semana 3 ou máis días á semana

5. ¿En qué xornada estaría disposto a recibir cursos?. Por favor marque a opción que sexa do 

 
tempada do ano lle gustaría recibir o curso?. Por favor marque a opción que sexa 

dende setembro ata decembro dende xaneiro ata marzo

xullo e agosto
 

Concellería de Participación Cidadá, a través das Oficinas Municipais de Distrito, está a organizar  cursos 

de informática e internet de diferentes niveis. Esta acción formativa enmárcase dentro da programación 

de, co obxectivo de que as persoas que o soliciten,  poidan 

Con esta enquisa axúdanos a desenvolver cursos  do seu interese. Por iso pedímoslle só uns minutos para 

máis de 65 anos
 

3. ¿Qué curso lle gustaría recibir?. Por favor marque as opcións que sexan do seu interese. 

Tramitación electrónica (Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Facenda pública)

Xestión na nube (dopbox, evernote, etc.)

Redes sociais e emprego (linkedin, etc.)
 

Informática avanzada
 

Internet para maiores de 65 anos
 

Outros:........................................................................................................................................
 

tempo pode dedicar á semana?. Por favor marque a opción que sexa do seu 

 
5. ¿En qué xornada estaría disposto a recibir cursos?. Por favor marque a opción que sexa do 

tempada do ano lle gustaría recibir o curso?. Por favor marque a opción que sexa 


