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En relación á plataforma virtual da emigración galiciaaberta, indícase
que esta representa unha boa ferramenta , en canto a ofrecer unha
canle de comunicación dixital das accións que a Secretaría Xeral
da Emigración ten en marcha entorno aos

seus programas de

actividades, contemplando as accións promovidas polas diferentes
colectividades galegas.
Aspectos sobre os que traballar e mellorar no futuro. A presentación
e distribución dos contidos do portal deberá seguir pautas da
denominada Web 2.0 (maior participación dos usuarios), ademas de
conseguir que esta este segmentada atendendo a diferentes áreas de
interese como mocidade, axendas de actividades dos centros,
información de contacto, tramitación de solicitudes, actualización dos
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datos do directorio de comunidades galegas, localización e
posicionamento dos contidos ofertados a través dos principais
buscadores, novos formatos de contidos como RSS e servizos de
subscripción e alertas sobre contidos (boletíns electrónicos).
Crear un programa de xestión integral de entidades que unifique
nun futuro a xestión coa administración. Facilitar ás entidades o
acceso e a utilización do devandito programa. Proponse que os
estudiantes universitarios presenten este proxecto como traballo de fin
de carreira.
Plataforma de formación on-line: a tele formación é unha área
identificada como un novo medio onde seguir ofrecendo formación a
un número superior de persoas, xestionandoa en menor tempo. Esta
deberá estar centrada entorno á programación oficial da Secretaría da
Emigración, ofrecendo novos contidos entorno a coñecementos como:
a cultura e lingua galegas, as redes sociais, a pedagoxía, a
educación dixital e a capacitación.
Servizo de e-administración (administración electrónica): outro
aspecto importante identificado, é que o portal Galiciaaberta.com
deberá apostar pola modernización, estandarización e presentación
dos diferentes trámites que as comunidades galegas e os diferentes
colectivos de emigrantes realizan coa administración pública galega.
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As comunidades galegas como espazos de interese onde aprender a
utilizar a tecnoloxía, potenciando e favorecendo a aprendizaxe e a
divulgación tecnolóxica con programas deseñados a medida para os
distintos niveis. O seu obxectivo non será simplemente o de formar a
usuarios senón o de formar a construtores de tecnoloxía. Nos cursos,
as persoas aprenderán xuntas a compartir os propios proxectos e a
organizarse en grupos de traballo, formando distintas redes sociais
interconectadas que acheguen novos proxectos, tecnoloxías e
programas.
Nos centros galegos independentemente de que tamén se desenvolvan
actividades “clásicas” neste ámbito, propoñense actividades entorno
as TIC (tecnoloxías da información e comunicación); como facilitar a
libre navegación gratuita, axudar ás persoas de toda condición e idade
a relacionarse e axudarse mediante Internet e as TIC.
As comunidades galegas acompañando nas accións de divulgación e
promoción de conferencias por parte de persoas implicadas no
desenvolvemento da cultura tecnolóxica. Estas conferencias terían
dinámicas múltiples como a participación e moderación do público
tanto presencial como virtual (a través de portal Galiciaaberta.com).
Asociacionismo 2.0.

Nos últimos tempos estamos a ver como a

explosión das chamadas “redes sociais” están a configurar novos
mecanismos e dinámicas con características propias como a
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velocidade de resposta e mobilización masiva. As novas xeracións son
moito mais proclives ao uso deste tipo de tecnoloxías sociais;
poderíase decir que as redes sociais representan para as asociacións un
medio idóneo para atraer a todos cara ao compromiso e o activismo
cidadán. Polo tanto propónse implementar unha destas redes
sociais.
Formación de formadores: fomentar a formación de novos
formadores que actúen como membros permanentes das comunidades
galegas.
Dixitalización documental dos arquivos das entidades galegas.
Creación dentro da Cidade da Cultura de Galicia dun pavillón
dedicado ao Museo –Arquivo da Emigración Galega.
Coordinar esforzos entre a administración e as entidades galegas das
disintas áreas xeográficas para a creación dun Instituto Integral de
formación cultural Galega.
Compromiso de difusión, tanto por parte das administracións
públicas como das entidades galegas utilizando todos os medios ao
seu alcance.
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