
 

ANEXO I - BASES XERAIS DE ADMISIÓN NO OBRADOIRO “ A FOTOGRAFÍA NO MARKETING DE MODA” 

 

1 PERSOAS DESTINATARIAS 

Curso de formación destinado principalmente a persoas relacionadas co sector téxtil ou coa moda. 

2 SOLICITUDES 

As solicitudes a este curso de formación realizarase vía telefónica (981845236) ou vía correo electrónico 

(correo@arousa-norte.es) facilitando os seguintes datos: nome, apelidos, número de identificación, 

número de teléfono e/ ou correo electrónico e unha breve explicación en referencia a relación co sector 

téxtil ou moda. 

O prazo para presentar a inscrición remata o 11 de xuño de 2013. 

A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección de participantes dará lugar a exclusión 

automática do programa formativo. 

Para calquera dúbida en relación a este programa formativo poden poñerse en contacto coa 

Mancomunidade de Municipios no teléfono 981 845 236 ou por correo electrónico (aedl@arousa-

norte.es) . 

 

3 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

A selección de participantes realizarase por orde de inscrición.  

Antes do inicio do programa formativo publicarase o listado das persoas inicialmente admitidas no blog 

de emprego da Mancomunidade Arousa Norte ( http://arousanortemprego.wordpress.com) 

As persoas admitidas e que por circunstancias sobrevidas non poidan asistir, deben comunicalo o máis 

axiña posible mediante un escrito ou correo electrónico dirixido á Mancomunidade de Municipios Arousa 

Norte. 

 

4 REXIMEN DE ASISTENCIA E CERTIFICADOS 

As persoas interesadas en recibir un certificado de asistencia solicitarano á Mancomunidade de 

Municipios Arousa Norte por correo electrónico (correo@arousa-norte.es) ou por escrito, podéndoo 

recoller nas oficinas da Mancomunidade en horario laboral. 

 

ANEXO I. PROGRAMA DA ACTIVIDADE FORMATIVA 

 

Núm.  

horas 

Prazas/ 

edición 

 

Datas/horarios 

 

Sede 

Prazo para 

presentar á 

inscrición 

3 h 15 

17 de xuño de 2013 

Horario: de 10.30 a 13.30 h 

 

Centro Social de Boiro 

C/ principal, sn - Boiro 

11/06/2013  

ás 13.30 h 



 

 

1 PRAZO PARA  PRESENTAR Á INSCRICIÓN 

 

O prazo para presentar ás inscricións rematará o día 11/06/2013 ás 13.30 horas.  

*Admitiranse inscricións fora de prazo sempre que non se cobran as prazas. 

 

2 OBXECTIVOS 

 Impulsar o sector téxtil / moda no territorio de Arousa Norte. 

 Formar en ferramentas das novas TICs e do marketing a persoas involucradas neste sector. 

 Formar en nocións básicas de fotografía. 

 Ensinar as mellores técnicas de fotografía para a promoción de produtos de moda. 

 

3 CONTIDOS 

 Formación en nocións básicas de fotografía: cámaras dixitais, programas , funcións e  ópticas. 

 Teoría de luz e práctica de iluminación con focos e flash, de roupa e accesorios de moda. 

 Visión e análise de imaxes de moda con emprego de técnicas e recursos fotográficos para a 

promoción de produtos do sector téxtil. 

 

 

Bases aprobadas por decreto de presidencia con data de 05/06/2013 


