
 

 

OFERTA FORMATIVA ENSINANZA NON REGRADA. 

CURSOS DE MARIÑEIRO PESCADOR. 
  Nº 
Cursos 

             DURACIÓN 

 

                        HORARIO      PRAZOS  DE  MATRÍCULA            

                                            

2   Do:    7  de  abril   ó  5  de maio 

 

 De:  9,25  a  12, 30 horas, de  luns  a  vernes          Do:  16  ó  23  de marzo 

2   Do:    6  ó  22  de   maio 

 

 De:  9,25  a   14,20 horas, de  luns  a  vernes 

               

         Do:   13  ó  21 de abril 

2   Do:  25  de  maio  ó  5  de  xuño 

 

 De:  9,25  a   14,20 horas, de  luns  a  vernes  

                            

         Do:     4  ó  11 de  maio 

2   Do:    8  ó  19  de  xuño 

 

 De:  9,25   a   14,20 horas , de luns  a vernes               

              

         Do:   18  ó  26  de maio 

 

   Para formalizar a matrícula, o/a alumno/a deberá ter feitos os 16 anos de idade,  e  achegar  a  seguinte documentación: 
1. Solicitude debidamente cuberta e asinada ( ANEXO II PE 607C no portal web de formación)  da Orde da Consellería do Medio   

Rural e do Mar do 31 de xullo de 2014 (DOG. 156 do 19 de agosto de 2014).  
2. Cubrir no cadro que figura na solicitude, a declaración responsable de posuír aptitude física para realizar unha proba de natación 

previa á realización do exame de coñecementos teórico - prácticos de mariñeiro/a pescador/a. 
        3.  Acreditar unha formación mínima mediante calquera dos seguintes medios: 

      -   Copia do certificado expedida pola consellería con competencias en materia educativa ou por unha Administración educativa  do Estado de       
          ter superado o nivel 1 de enseñanzas básicas iniciais ou certificado equivalente.  

             -   Copia do certificado de ter superado un  curso de alfabetización en calquera das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de   
                 Galicia, expedido por unha entidade pública ou privada.                  
          -   Declaración responsable da persoa solicitante  de ter coñecementos básicos de lecto escritura en  
                 calquera das linguas indicadas da Comunidade Autónoma de Galicia, marcando o recadro correspondiente no cadro de declaración. 

       4.   Xustificante de ter aboado as taxas que outorgan o dereito ao exame. 



 

 
 
 

 

 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA AVANZADA 
 

 

  Nº 
Cursos 

            DURACIÓN 

 

              HORARIO     PRAZOS  DE   MATRÍCULA            

                                            

1   Do:    10  ó  24  de  marzo 

 

  De:  16,00  a  20,00 horas,  de luns  a vernes 

               

           Prazo rematado 

1   Do:    13  ó  24  de  abril   De:  16,00  a  20,00 horas,  de luns a vernes 

               

      Do:  23  ó   27  de marzo 

1   Do:      4  ó  18  de maio 

 

  De:  16,00  a  20,00 horas,  de luns a vernes 

                       

      Do:  13   ó  20  de  abril 

1   Do:    25  de  maio  ó  5  xuño 

 

  De:  16, 00  a  20,00 horas , de luns a vernes                 

               

      Do:   04  ó   11 de  maio 

 

 

Para formalizar a matrícula o/a  alumno/a  deberá achegar  a  seguinte documentación: 

 

                                     1.  Solicitude debidamente cuberta e asinada. 

                             2. Orixinal e copia da tarxeta profesional. 
 



 

 
 

CURSOS DE HABILIDADES SOCIAIS. 

 
 

  Nº 
Cursos 

                     DURACIÓN 

 

              HORARIO         PRAZOS  DE  MATRÍCULA            

                                            

1 Do:    5  de marzo  ó  14  de abril       De:  16,00  a  19,00 horas.  

              de  martes  e  xoves 

              Prazo rematado 

1 Do:  21  de abril  ó  21 de maio       De:  16,00  a   19,00 horas. 

              de  martes  e  xoves 

Do:  9  de  marzo  ó  8 de  abril 

 
            

.                     Para formalizar a matrícula o/a  alumno/a  deberá achegar  a  seguinte documentación: 

 
 

1. Solicitude debidamente cuberta e asinada ( ANEXO II PE 607C no portal web de  formación)  da Orde da Consellería do Medio          
Rural e do Mar do 31 de xullo de 2014 (DOG. 156 do 19 de agosto de 2014). 

 
2. Fotocopia do certificado de mariscador/a; percebeiro/a ou recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo. 

 

 

 

 

            


