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Curso de AutoHotkey 
Jesús Prieto 

Introdución 

Preocúpache deixar sen querer algunha gralla? 

Cres que debe de haber unha forma máis rápida de escribir textos longos? 

Cansaches de executar tarefas repetitivas e aburridas no ordenador? 

Se é así, AutoHotkey pode axudarte! 

AutoHotkey é unha ferramenta gratuíta de produtividade para o sistema operativo Windows 

que pode acelerar a túa velocidade de tecleo, reducir o número de erros comúns de escritura 

no teu día a día e automatizar as tarefas e que así poidas dedicar máis tempo ao que mellor 

sabes facer: traducir. 

O curso impartirase en español. 

Programa e horario 

A primeira parte do día será unha sesión introdutoria para usuarios que non coñecen 

AutoHotkey. Na segunda parte trataranse temas máis avanzados de AutoHotkey, coa mesma 

potencia e complexidade que VBA. Ao final poderás crear as túas propias macros de 

AutoHotkey para acelerar esas tarefas ingratas e repetitivas. 

Venres, 3 de marzo, de 10:00 a 14:00: Introdución a AutoHotkey 

• Instalación. 

• Expansión de abreviaturas a cadeas longas. 

• Introdución aos atallos de teclado. 

De 16:00 a 20:00: AutoHotkey avanzado 

• Atallos de teclado. 

• Casos prácticos con algunhas opcións de AutoHotkey: 

o Funcións 

o Estruturas de control 

o Bucles 

o Directivas 

• Automatización de aplicacións: Windows Explorer, Excel, Word. 

  



 

 

Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación 
www.agpti.org ♦ info@agpti.org ♦ 698 150 322 

Profesor: Jesús Prieto 

Jesús Prieto é xefe de proxectos, tradutor técnico e comercial en NeoAtlas Traducciones, 

unha axencia de tradución en España. Aínda que é enxeñeiro de telecomunicacións, leva 

24 anos no mundo da tradución.  

Publica no blog Gonduana (www.gonduana.com), un proxecto que quere recompilar recursos 

gratuítos dirixidos a tradutores sobre macros de AutoHotkey e VBA, e trucos de ferramentas 

como Word, Excel e Trados Studio. 

É un apaixonado da automatización e da tecnoloxía que se pode aplicar á tradución. 

Lugar de celebración 

Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela 

Preinscricións 

As cotas de matrícula son 80 € para socios da AGPTI e o alumnado da USC, 100 € para 

socios da Rede Vértice* e 135 € para non socios. Pregámosvos que non paguedes mentres 

que non vos confirmemos a vosa admisión. A confirmación comunicarase por correo 

electrónico, tanto a admisión como os pasos que debedes dar para formalizar a matrícula. 

Dado que este curso ten un número de prazas limitado, darase preferencia aos socios e 

socias da AGPTI. Polo demais, a admisión realizarase por estrita orde de chegada das 

solicitudes de preinscrición, criterio que rexerá tamén en caso de que algunha das persoas 

preinscritas non formalice a matrícula no prazo estipulado e haxa que recorrer á lista de 

espera, se a houbese.  

Para preinscribirvos neste curso, enchede este formulario. 

Prazo de preinscrición: desde hoxe ata o 22 de febreiro. 

* A Rede Vértice está formada polas seguintes asociacións: AATI, ACEC, ACE Traductores, AGPTI, 

AICE, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, Asetrad, ATIJC, ATRAE, AVIC, EIZIE, ESPaiic, FILSE, 

TREMÉDICA, UniCo e XARXA. 

http://www.gonduana.com/
https://goo.gl/maps/Ru9DMdVKB7HCvi7C9
https://forms.gle/vZ2rBEapYbE4j8aJ7

