
CURSO SUPERIOR EN CIBERSEGURIDADE

Dende 4 de outubro ata o 14 de decembro

✓ A relevancia da ciberseguridade dende unha
perspectiva xurídica, técnica e práctica

✓ Boas prácticas para previr e detectar contratempos
no uso de sistemas TIC

✓ As políticas de Seguridade na utilización de medios
electrónicos: Esquema Nacional de Seguridade

✓ A seguridade dos sistemas de información:
vulnerabilidades, ameazas e riscos do seu uso.

Telepresencialidade e teleformación

Persoal empregado público da escala de sistemas e
tecnoloxías da información ou que realice funcións TIC:

• Administración Autonómica
• Entidades instrumentais da Comunidade Autónoma
• Órganos estatutarios
• Administración local

Categorías:

• Grupo A (A1 e A2) do persoal funcionario

• Grupos I e II do persoal laboral

97 horas

Promovido polo nodo galego de ciberseguridade CIBER.gal

Inauguración do curso coa presenza de Pablo López, Xefe da área de 
Normativa e Servizos de Ciberseguridade do Centro Criptolóxico Nacional e

do hacker galego Antonio Fernandes

3h
Sesión 

inaugural

Presencial Teleformación Telepresenza

24h

Os xoves de
16h a 19h

▪ Ciberseguridade básica I 10h
▪ Ciberseguridade, educar e boas prácticas I 2h
▪ Introdución ao Esquema Nacional de Ciberseguridade (ENS) I 2h
▪ O Esquema Nacional de Seguridade  I 20h
▪ Ferramenta INES (Informe Nacional do Estado da Seguridade  I 5h
▪ Seguridade das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións  I 30h

▪ Medidas de prevención e boas prácticas en ciberseguridade I 3h
▪ Ferramentas do Centro Criptolóxico Nacional I 3h
▪ Marco Estratéxico e normativo de ciberseguridade I 1,5h
▪ Seguridade en plataformas móbiles I 1,5h
▪ Ataques sector público (APTs) I 1,5h
▪ Seguridade en redes sen fíos I 1,5h
▪ Esquema Nacional de ciberseguridade: situación actual e modificacións 

propostas. INES. I 1h
▪ Esquema Nacional de Seguridade: plan de adecuación e declaración de 

aplicabilidade. Caso de estudo EELL. Perfís de cumprimento I 2h
▪ Seguridade en aplicacións web I 3h
▪ Xestión de incidentes (caso de estudo) e xestión de cibercrises I 3h
▪ Ecosistema galego de ciberseguridade I 3h

Programa do curso

69h

Flexibilidade 
e autonomía 
do alumno

Cadro docente a cargo de entidades e profesionais de referencia en ciberseguridade: Centro Criptolóxico Nacional I Profesionais en activo expertos na materia

Organizan

Prazo de inscripción aberto do 28 de setembro ao 30 de setembro

50 prazas 
Vacantes destinadas ao persoal do Grupo C1 do persoal 
funcionario, e Grupo III do persoal laboral que realicen 
funcións TIC



CURSO SUPERIOR EN CIBERSEGURIDADE
Promovido polo nodo galego de ciberseguridade CIBER.gal

Organizan

Planificación do curso

Sesión Inaugural

Luns, 4 de outubro de 16:30 a 19:30

Sesións de Telepresenza

▪ Xoves 7 de outubro de 16:00 a 19:00

▪ Xoves 14 de outubro de 16:00 a 19:00

▪ Xoves 21 de outubro de 16:00 a 19:00

▪ Xoves 28 de outubro de 16:00 a 19:00

▪ Xoves 4 de novembro de 16:00 a 19:00

▪ Xoves 11 de novembro de 16:00 a 19:00

▪ Xoves 18 de novembro de 16:00 a 19:00

▪ Xoves 25 de novembro de 16:00 a 19:00

▪ Xoves 2 de decembro de 16:00 a 19:00

Sesións de teleformación

▪ Flexibilidade e autonomía do alumnado

▪ Os módulos de teleformación realizaranse na
plataforma ANGELES do Centro Criptolóxico
Nacional, polo que será preciso comunicar os
datos do alumnado a esta entidade.

Nodo galego de 

ciberseguridade

CIBER.gal


