
ESCOLA OFICIAL NÁUTICO-PESQUEIRA DE RIBEIRA

OFERTA FORMATIVA TITULACIÓNS E CERTIFICADOS NÁUTICO-PESQUEIRAS

CURSO ACADÉMICO 2022/2023

Cursos1 Matrícula Data inicio Data remate Horario Exame
Patrón/a Costeiro/a Polivalente
Sección Máquinas

01.09.2022 ao
09.09.2022 19.09.2022 09.02.2023 16.00-20.00

Luns a xoves 09.02.2023

Patrón/a Costeiro/a Polivalente
Sección Ponte

30.01.2023 ao
03.02.2023 15.02.2023 30.06.2023 Luns a venres 30.06.2023

Ampliación de atribucións de 
Mecánico Naval Maior ata 6000Kw2

20.03.2023 ao
24.03.2023

11.04.2023 31.05.2023 08.30-13.30
Luns a venres

31.05.2023

Ampliación de atribucións de 
Patrón/a Costeiro/a Polivalente

10.04.2023 ao
14.04.2023 25.04.2023 07.06.2023

08.30-12.20
Luns a mércores 07.06.2023

Mariñeiro/a pescador/a (1) 20.03.2023 ao
24.03.2023

11.04.2023 24.04.2023 08.30-13.30
Luns a venres

24.04.2023

Mariñeiro/a pescador/a (2) 18.05.2023 ao
24.05.2023 01.06.2023 14.06.2023 08.30-13.30

Luns a venres 14.06.2023

Mariñeiro/a pescador/a (3)
29.05.2023 ao

02.06.2023 15.06.2023 28.06.2023
08.30-13.30

Luns a venres 28.06.2023

Mariñeiro/a pescador/a Online (1)
Prematrícula3

07.07.2022 ao
05.08.2022

13.09.2022 28.10.2022 -------- --------

Mariñeiro/a pescador/a Online (2)
Prematrícula3

21.11.2022 ao
21.12.2022

23.01.2023 03.03.2023 -------- --------

Mariñeiro/a pescador/a Online (3) Prematrícula3

Pendente datas
Pendente 

datas -------- --------

Certificado marisque a pé (1) 01.09.2022 ao
09.09.2022 14.09.2022 14.10.2022 10.00-14.00

Mércores e venres 14.10.2022

Certificado marisqueo a pé (2) 02.11.2022 ao
11.11.2022 16.11.2022 23.12.2022 10.00-14.00

Mércores e venres 23.12.2022

Certificado marisqueo a pé (3) 26.12.2022 ao
30.12.2022 11.01.2023 10.02.2023 10.00-14.00

Mércores e venres 10.02.2023

Certificado marisqueo a pé (4) 27.02.2023 ao
03.03.2023 17.03.2023 21.04.2023

10.00-14.00
Mércores e venres,

e luns 17/04
21.04.2023

Certificado marisqueo a pé (5) 02.05.2023 ao
05.05.2023 15.05.2023 07.06.2023 10.00-14.00

Luns, mércores e venres 07.06.2023

Habilidades sociais e 
comunicación (1)

07.10.2022 ao
14.10.2022 19.10.2022 11.11.2022

10.00-14.00
Mércores e venres 11.11.2022

Habilidades sociais e 
comunicación (2) / Economía 
Circular (1)

30.01.23 ao
03.02.2023 15.02.2023 15.03.2023

10.00-14.00
Mércores e venres 15.03.2023

Emprendemento:  creación 
dunha empresa

10.04.2023 ao
14.04.2023 24.04.2023 12.05.2023

10.00-14.00
Luns, mércores e venres 12.05.2023

Certificado marisqueo a pé (6) 
/  Habilidades  sociais  e 
comunicación(3)  /  Economía 
Circular (2)

22.05.2023 ao
26.05.2023 09.06.2023 26.06.2023 10.00-14.00

Luns, mércores e venres 26.06.2023

1 Ver as instrucións para todos os cursos indicadas no Punto 1.
2 Ver as instrucións para este curso indicadas no Punto 2.
3 Ver as instrucións para este curso indicadas no Punto 3.
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1. INSTRUCIÓNS PARA TODOS OS CURSOS OFERTADOS:

a A realización do curso está supeditada a un número mínimo de 10 persoas matriculadas.
b O número máximo de alumnos/as será de 20.
c No caso  de  non  acadar  as  prazas  mínimas  necesarias,  farase  unha  reprogramación   para 

subseguintes cursos.
d Respectando o rigoroso orde de entrada de solicitudes, durante o prazo de matrícula terán 

acceso e dereito a realizar o curso os primeiros 20 alumnos/as matriculados. Non obstante, 
admitiranse a maiores un máximo de cinco persoas pre-inscritas que quedarán en situación de 
reserva para cubrir aquelas baixas que se produzan.

e Cando algunha das persoas matriculadas nun curso non poda asistir, deberá comunicalo coa 
maior brevidade posible á secretaría deste centro, co fin de non prexudicar ás persoas que se  
atopan pre-inscritas en situación de reserva.

f As persoas matriculadas nos cursos ofertados deberán cumprir co protocolo COVID-19 que 
este centro ten dispoñible no seu enlace web.

g As datas de comezo e finalización dos cursos, así como os horarios, poden estar suxeitos a 
modificacións que, no seu caso, serán debidamente comunicadas.

h Se  por  razóns  xustificadas  o  horario  do  curso  sofre  algunha  modificación,  as  persoas  
matriculadas serán avisadas con antelación.

i A solicitude e documentación necesaria para a matricula é a establecida no artigo 7 da Orde 
do 31 de xullo de 2014, que deberá presentarse preferentemente por vía electrónica, aínda 
que tamén pode presentarse en soporte papel. O modelo de solicitude figura no anexo II desta 
Orde (PE 607C).

j No caso do curso de Patrón Costeiro Polivalente (PCP), a selección dos admitidos manterá a 
prioridade daquelas persoas  que teñen pendente unha sección do mesmo ano ou do ano 
anterior. A selección das prazas vacantes será por rigoroso orde de entrada de solicitudes.

2. INSTRUCIÓNS PARA O CURSO DE AUMENTO DE ATRIBUCIÓNS PARA MECÁNICO/A MAIOR NAVAL 
ATA 6000 KW

a O impreso de solicitude de matrícula está ao dispor na secretaría ou a través da información  
facilitada  na  web  deste  Centro.  No  impreso  de  matrícula  figura  a  documentación  que  é 
necesario achegar.

b A realización do curso está  supeditada a  un número mínimo de alumnos/as,  así  como ás 
medidas COVID-19 establecidas no protocolo que figura na web do Centro.

c Respectando o rigoroso orde de entrada de solicitudes, durante o prazo de matrícula terán 
acceso e dereito a realizar o curso os primeiros 20 alumnos/as matriculados. Non obstante, 
admitiranse a maiores un máximo de cinco persoas pre-inscritas que quedarán en situación de 
reserva para cubrir aquelas baixas que se produzan.

d O  prazo  de  matrícula  poderá  ser  ampliado  no  caso  de  non  cubrirse  o  número  máximo 
establecido.

e Cando algunha das persoas matriculadas no curso, non pode asistir, deberá comunicalo coa 
maior brevidade posible á secretaría deste centro, co fin de non prexudicar ás persoas que se  
atopan pre-inscritas en situación de reserva.

f As  datas  de comezo e finalización do curso,  así  como os  horarios,  poden estar  suxeitas  a 
modificacións que, no seu caso, serán debidamente comunicadas.
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3. INSTRUCIÓNS PARA OS CURSOS DE MARIÑEIRO PESCADOR ON LINE:

a A solicitude de prematrícula realizarase a través da páxina web de teleformación da Consellería do  
Mar, dentro das datas marcadas para cada curso. O enlace web é o que figura no apartado d). É 
imprescindible que o alumno estea rexistrado antes de realizar ningún trámite. Non se aceptará a 
prematrícula en máis dun centro. No caso de darse esta situación a dita prematrícula causará baixa  
neste Centro.

b A matrícula realizarase dentro dos 10 días naturais contados a partires do día seguinte ao que se fai  
pública  a  listaxe  provisional  das  persoas  admitidas  no  curso,  no  portal  web  de  formación  da 
Consellería do Mar.

c Os  exames  e  a  proba  de  natación  realizaranse  de  maneira  presencial  no  Centro  e  na  piscina 
asignada ao respecto. Para realizar a proba de natación o alumnado deberá dispor do DNI, bañador,  
chanclas, gorro de natación e toalla.

d A data e a hora do exame será publicada na plataforma de formación da Consellería do Mar. (URL: 
https://mar.xunta.gal/gl/o-mar/investigacion-e-formacion/formacion/informacion-do-alumnado/
teleformacion)

e A relación das persoas admitidas será a establecida en función da hora e do día da prematrícula.
f Crearase unha listaxe de reserva por rigorosa orde de prematrícula a partires da última persoa 

admitida no curso. Esta listaxe poderá ser empregada no caso de producirse baixas na matrícula do  
curso.

g Número de prazas ofertadas por curso: 60
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