
Escaperooms dixitais e outros 
contidos interactivos na 
empresa e a docencia

Cal é o programa?
Presentación da xornada. Trainnova

Escaperooms dixitais. Trainnova

Utilidades de Genially. Trainnova.

Que é Genially. Usos de Genially para

formación e empresa. Genially.

¡Genial! Como podo mellorar o meu uso de

Genially?: Plans premium, Centros Geniales e

plataformas de apoio.. . Genially.

Onde aprendo a usalo?. Villamates

Extensións favoritas de Profe Villamates

Visita aos distintos espazos Villamates

Coloquio (todos/as).

Quen imparte?

Trainnova

Trainnova (Trainning and Innovation) é unha

empresa galega de formación tecnolóxica que desde

2015 realiza actividades formativas a alumnos/as

desde os 3 anos, tanto en forma presencial como en

modalidade online. Desenvolve tamén actividades

que utilizan a tecnoloxía para transmitir outro tipo

de coñecementos ou mensaxes: cultura, historia,

bulling, igualdade,...

José L. de Nicolás, é o seu director. Enxeñeiro

Técnico Naval, durante anos xefe da área de

Deseño do CIS Tecnoloxía e Deseño, traballa

actualmente en GAIN con temas de realidade

virtual e aumentada, é o director de Trainnova e,

xunto ao seu fillo Alejandro, fundadores da

devandita empresa.

Cristina Marcos - Country Manager Spanish

Speaking Markets da a empresa Genially.

Francisco Javier Martinez Urda, docente e

divulgador tecnolóxico, o principal referente

español en Genially.

06.04.2022 17:00 – 18:30 H STREAMING

Cando e onde?
06 de abril de 2022

De 17:00 a 18:30 H

Streaming

Para quen?
Dado que as actividades formativas e divulgativas

son básicas en practicamente todo tipo de

entidades, esta actividade pode ser de interese a

moitos perfís profesionais.

Ten unha utilidade moi directa no mundo docente

onde sexa está a utilizar polos/as profesores/as

máis avanzadas, pero tamén nas campañas

comerciais das empresas, en actos divulgativos de

diferentes administracións, en actividades lúdicas

públicas e privadas, etc.

Como podedes ver, as utilidades son infinitas.

Por que?
Queremos mostrar unha nova maneira de

comunicar, a través da creación de contidos

interactivos e animados, de maneira fácil e rápida,

sen necesidade de coñecementos de programación

ou deseño. Estes contidos tan versátiles poden

usarse tanto no ámbito formativo, como no

profesional, no do deseño, etc.

O obxectivo da sesión é o de mostrar unha nova

forma de comunicarnos e relacionarnos coas nosas

audiencias, xa sexan estas clientes,

administrados/as, alumnos/as, etc. Veremos como

crear contidos memorables e moito máis atractivos,

grazas á comunicación visual interactiva.

Inscríbete!

https://amtega.xunta.gal/
https://forms.gle/Bo5fxfjpe9BZ2zj26
https://gaiastech.xunta.gal/gl

