
Xornadas  INCIBE  “Espazos  de

Ciberseguridade” para estudantes

IMPORTANTE

Debido á situación actual provocada pola pandemia  COVID 19, están suspendidas as

xornadas "Espazos de  Ciberseguridad" planificadas.

Unha  vez  finalice  a  suspensión,  poñerémonos  en  contacto  cos  centros  aprazados  e

reabriremos novamente o prazo para a recepción de novas solicitudes.

Que son a xornadas "Espazos de  ciberseguridad" para estudantes?

Son unhas xornadas técnicas de  ciberseguridade. Nelas ensínase, de forma práctica

e con exercicios reais, como funcionan determinados aspectos de ciberseguridade.

Estas xornadas son gratuítas, tanto para o centro como para os alumnos.

A quen están dirixidas?



A estudantes de ramas científicas relacionadas coas  novas tecnoloxías que están a

empezar a definir a súa carreira profesional. 

Os alumnos obxectivo desta iniciativa son principalmente:

• Bacharelato tecnolóxico

• Formación profesional relacionada coas Novas Tecnoloxías

• Carrera  universitaria  relacionada  coas  Novas  Tecnoloxías  (Informática,

Telecomunicacións ou similar)

En que consisten as xornadas?

Características

Estas xornadas teñen as seguintes características:

• Son impartidas  por  un  experto  en  ciberseguridade con  gran  experiencia  na

materia.

• Están dirixida a grupos reducidos de estudantes, de entre 20 e 30 alumnos.

• A formación dáse en castelán.

• É o centro o que elixe que temática de  ciberseguridade desexa recibir.

• As  xornadas  terán  un  alto  compoñente  práctico onde  os  alumnos  poderán

aplicar,  nunha  contorna de prácticas controlado,  os coñecementos impartidos

polo instrutor.

• Impartirase, como máximo, 4 xornadas por centro.

Horario e duración

Cada xornada terá unha duración aproximada de entre 4 horas e 4,5 horas.

A xornada realizarase nun día lectivo para a devandita localización, e en horario de mañá

ou tarde en función das preferencias do centro.

Diploma

Ao final do taller entregarase un diploma de asistencia aos alumnos, para o que o centro

terá que proporcionar con antelación á xornada:



• Unha listaxe con nome, apelidos e DNI de cada un dos alumnos participantes

• Un formulario asinado por por cada un os alumnos, para o cumprimento da Política

de  Protección  de  Datos  Persoais  (https://www.incibe.es/proteccion-datos-

personales), que será entregado ao centro por parte de INCIBE con anterioridade

ao taller.

Emprazamento e necesidades das aulas de formación

A xornada realizarase dentro das instalacións dos centros educativos.

• Aínda  que  as  xornadas  son  de  carácter  gratuíto,  desde  o  centro  deberanse

proporcionar as instalacións para levar a cabo o taller,  que deberán contar cos

seguintes medios:

• Varias  tomas próximas de rede  eléctricas  (para  o  portátil  do  profesor,   routers

propios para as prácticas, etc.);

• proxectores con conexión  HDMI;

• conexión a Internet; e

• 1  computador  para  cada  alumno  ou  para  cada  dous  alumnos  coas  seguintes

características:

• Software   VirtualBox  instalado  (versión  6.0  ou  superior)  con,  como

mínimo, 4  GB de RAM e capacidade de incluír novas imaxes de SO.

• Activada a virtualización en BIOS.

Máis información:

https://www.incibe.es/jornadas-incibe-espacios-ciberseguridad/estudiantes#tem

%C3%A1ticas
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