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INSTITUTO POLITÉCNICO MARÍTIMO PESQUEIRO DO ATLÁNTICO DE VIGO
CURSO ESCOLAR 2021/2022
OFERTA DE ENSINANZA NON REGRADA

CURSOS PATRÓN/PATROA COSTEIRO/A POLIVALENTE

Matrícula

Duración

Horario

Patrón/Patroa Costeiro/a Polivalente Secc. Máquinas

Aberta ata 2 de setembro

14 de setembro a 21 de decembro de 2021

De luns a xoves de 15:30
a 20:30 h

AUMENTO DE ATRIBUCIÓNS MECÁNICO MAIOR
NAVAL (6000 KW)

Matrícula

Duración

Aumento de atribucións mecánico maior naval

Sen determinar

02 de novembro a 16 de decembro de 2021

De luns a venres de 08:15
a 14:45 h

Aumento de atribucións mecánico maior naval

Sen determinar

12 de xaneiro a 22 de febreiro de 2022

De luns a venres de 08:15
a 14:45 h

CURSOS MARIÑEIRO/A PESCADOR/A

Matrícula

Duración

Horario

Mariñeiro/a Pescador/a

(**)

16 de setembro a 29 de outubro de 2021

ONLINE (*)

Mariñeiro/a Pescador/a

Aberta ata 31 de agosto

14 de setembro a 05 de outubro de 2021

De luns a xoves de 15:30
a 19:30 h

Mariñeiro/a Pescador/a

Aberta ata 17 de setembro

06 de outubro a 28 de outubro de 2021

De luns a xoves de 15:30
a 19:30 h*
*Os dous últimos días ata
as 20:30 h

Mariñeiro/a Pescador/a

Aberta ata 30 de setembro

02 de novembro a 23 de novembro de 2021

De luns a xoves de 15:30
a 19:30 h

Mariñeiro/a Pescador/a

Aberta ata completar

24 de novembro a 21 de decembro de 2021

De luns a xoves de 15:30
a 19:30 h

CURSOS PERCEBEIRO/A - MARISCADOR/A

Matrícula

Duración

Horario

Percebeiro/a

Aberta matrícula ata o 3 de
setembro de 2021

14 de setembro a 29 de setembro de 2021

De luns a xoves de 15:30
a 19:30 h

Mariscador/a

Aberta ata completar

04 de outubro a 21 de outubro de 2021

De luns a xoves de 15:30
a 19:30 h

Percebeiro/a – Mariscador/a

Aberta ata completar

25 de outubro a 10 de novembro de 2021

De luns a xoves de 15:30
a 19:30 h

Percebeiro/a – Mariscador/a

Aberta ata completar

15 de novembro a 30 de novembro de 2021

De luns a xoves de 15:30
a 19:30 h

CURSOS HABILIDADES SOCIAIS/EMPRENDEMENTO

Matrícula

Duración

Horario

Habilidades Sociais/Emprendemento:creación
dunha empresa

Aberta ata completar

01 de decembro a 21 de decembro de 2021

CONSELLERÍA DO MAR
DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO
Rúa dos Irmandiños, s/n- Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
T. 981 546 176
cma.dxdesenvolvemento@xunta.gal

Horario

De luns a xoves de 15:30
a 19:30 h
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INSTITUTO POLITÉCNICO MARÍTIMO PESQUEIRO DO ATLÁNTICO DE VIGO
CURSO ESCOLAR 2021/2022
OFERTA DE ENSINANZA NON REGRADA
Habilidades Sociais/Emprendemento:creación
dunha empresa

Aberta ata completar

2 días á semana en horario
de mañá

Por determinar

FORMACION SANITARIA

Matrícula

Duración

Horario

Formación específica sanitaria inicial

Aberta ata completar curso

Luns 8,15 e 22 de novembro.
Martes 9 e 16 de novembro

de 9:00-13:00 h
de 9:00:14:00 h.

Antes da matrícula é necesario facer unha preinscrición por mail.

(1) A realización dos cursos está supeditada á formalización dun número mínimo de 10 persoas matriculadas.
(2) Se unha persoa matriculada nun curso, por calquera motivo, non puidera asistir, deberao comunicar coa maior brevidade
posible ao centro de ensino, para non perxudicar ás persoas en lista de reserva.
(3) Pódense ofertar novos cursos atendendo a proposta da Administración ou da Dirección do Centro
(4) As datas de comenzo e finalización e os horarios dos cursos, poden sufrir modificacións que serán debidamente comunicadas.
(5) A matricula dos cursos pecharase aó completar o número máximo de candidatos/as establecido.
(6) Atendendo á situación xerada polo covid-19, ou a outras de carácter especial, pódense dar modificacións na programación dos cursos.
(*) Nos cursos de Mariñeiro/a Pescador/a modalidade ONLINE, o exame e a proba de natación, realizaranse de maneira presencial. A data e a hora do exame será publicada na plataforma de formación da Consellería do Mar.

(**) CURSO MARIÑEIRO PESCADOR/A ON LINE
https://mar.xunta.gal/gl/o-mar/investigacion-e-formacion/formacion/informacion-doalumnado/teleformacion






Datas de prematrícula: dende as 08:00 horas do 09 de xullo de 2021 ata as 14:00 horas do 10
de agosto de 2021.
Datas de matrícula: 10 días naturais a partir do día seguinte que se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas no curso no portal web de formación da Consellería do Mar.
A relación das persoas admitidas será a establecida en función da hora e do día da prematrícula.
Datas do curso: do 16 de setembro ao 29 de outubro de 2021.
Número de prazas: 60

Crearase unha listaxe de reserva por rigorosa orde de prematrícula, a partir da última persoa admitida
no curso. Esta listaxe poderá empregarse no caso de producirse baixas na matrícula do curso.
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