
	  

  

BASES XERAIS DE ADMISIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN “ AUXILIAR TÉCNICO DE SERVIZOS 

TURÍSTICOS NÁUTICOS” 

 

1 PERSOAS DESTINATARIAS 

 

Curso de formación destinado a toda persoa interesada, tendo prioridade as persoas residentes nalgún 

dos concellos de Arousa Norte (A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Riveira). 

 

2 SOLICITUDES 

 

As solicitudes para este programa formativo, segundo o modelo de ficha do Anexo I, dirixiranse ao 

presidente da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte  e presentaranse mediante algún destes 

medios: 

€ Rexistro da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte (Praza de Galicia, 2º andar- Casa do 

Concello de Boiro), de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 h. 

 

€ Por correo electrónico (correo@arousa-norte.es) . Entenderase asinada a ficha no momento do 

envío por correo electrónico. 

 
€ Por correo postal certificado. 

Non se admitirán as solicitudes que non teñan cubertos todos os  seus apartados.  

O prazo para presentar as solicitudes rematará o 20 de setembro de 2013 ás 13.30 horas. 

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 (correo@arousa-

norte.es). 

 

 

3 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Os participantes para o programa formativo seleccionaranse seguindo os seguintes criterios: 

 

 

 



	  

Participantes pertencentes a calquera dos concellos de Arousa Norte ( Riveira, A Pobra do Caramiñal, 

Boiro ou Rianxo (5 puntos) 

 

No proceso de selección, realizarase unha entrevista persoal dirixida a apreciar as aptitudes, as 

actitudes, as habilidades, os valores e os coñecementos dos aspirantes en relación á temática do curso 

de formación. A entrevista puntuarase ata un máximo de 10 puntos. 

 

No prazo máximo de 2 días hábiles a contar dende o día seguinte a finalización do prazo para presentar 

as inscricións, sairá publicado no blog de emprego de Arousa Norte 

(http://arousanortemprego.wordpress.com) o listado de aspirantes á entrevista, no que se indicará o 

día, lugar e a hora para a realización da entrevista.  

 

Antes do inicio do programa formativo publicarase o listado das persoas inicialmente admitidas ao curso 

de formación no blog de emprego da Mancomunidade Arousa Norte 

(http://arousanortemprego.wordpress.com) 

 

 

4     REXIMEN DE ASISTENCIA E CERTIFICADOS 

 

A expedición de certificados de asistencia supedítase á acreditación dunha presenza mínima de 40 horas 

do curso de formación. 

As persoas admitidas que por calquera circunstancia sobrevida non poidan asistir, deben renunciar 

mediante un escrito remitido á Mancomunidade de Municipios Arousa Norte. 

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. PROGRAMA DO CURSO: “AUXILIAR TÉCNICO DE SERVIZOS TURÍSTICOS NÁUTICOS” 

 

Núm. horas Número de prazas Núm. de edicións 

48 h 12 1 

 

1 OBXECTIVOS 

 

€ Dotar de coñecementos  sobre o sector náutico e mais concretamente da oferta turística que se 

está a implantar e  aproveitar o potencial de atracción da ría de Arousa. 

€ Garantir que todas aquelas persoas que realicen unha intervención teñan un nivel e unha 

cualificación axeitada para a execución deste tipo de actividades. 

€ Facilitar a posibilidade real e aberta de mellorar os coñecementos e recursos. 



	  

€ Adaptar os contidos ás necesidades reais das persoas usuarias e participantes. 

€ Fomentar a inserción laboral de colectivo de parados que poden abrir nichos novos de emprego. 

€ Ofrecer posibilidades de formación e promoción profesional 

 

2 CONTIDOS 

 

Os contidos serán téorico – prácticos, tendo a maior carga lectiva a parte práctica. 

A temática do curso é a seguinte: 

 

− Control das disciplinas náuticas de surf , paddleboard , kayak e embarcacions a motor  

− Dinámicas de grupo 

− Seguridade no mar  

− Materiais, mantemento e reparación  

− Prospección dos produtos náuticos deseñados para o destino 

− Trato con axencias e grupos turísticos  

 

3 PRAZAS 

 

O número de prazas para este curso é de 12. 

 

4 MATERIAL DO CURSO 

 

Todo o material náutico (traxe de neopreno, chalecos, licras, etc.) proporcionarase no curso. 

O alumnado deberá traer: bañador , toalla e enseres de aseo 

 

5 DATAS, HORARIOS E EDICIÓNS DO CURSO 

 

Lugar parte teórica Lugar parte práctica Datas/ horario 

Centro Social de Boiro 

(2º andar) 

 Rúa Principal s/n 

 

 

Praias e lugares de 

interese da costa de 

Arousa Norte 

Días: venres  4,11,18 e 25 de outubro en 

horario de  16.00 a 20.00 h 

Días: sábados 5,12,19 e 26 de outubro en 

horario de  10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h 

 

 

Boiro, 10 de setembro de 2013 

 


