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PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN LABORAL 2019
DIRIXIDO A:
Veciños/as do Concello de Culleredo, preferentemente en situación de desemprego e inscritos/as 
no Servizo Público de Emprego de Galicia.
PRAZAS OFERTADAS:
No caso de que o número de solicitudes supere ao de prazas, realizarase un sorteo público.
Non se poderá realizar un curso no que xa se participara e se rematara con aproveitamento na 
convocatoria do ano 2018.
Cada solicitante só poderá solicitar un curso de entre os ofertados na presente convocatoria.
Un curso poderá ser cancelado cando non se cubran como mínimo o 80% das prazas.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:
Rexistro Municipal
·  Edificio de Servizos Múltiples, R/ Ramón Cabanillas, nº 14. O Burgo - Culleredo
·  Casa do Concello. Rúa do Concello, nº12, Tarrío – Culleredo.
PRAZO DE SOLICITUDE:
Do 1 ao 5 de abril de 2019.
De 9:00 a 14:00 horas.

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO

INFORMACIÓN E PUBLICACIÓN DOS LISTADOS
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN E EMPREGO "PABLO PICASSO"
R/ Antonio Machado, s.n, O Burgo – 15670 Culleredo
Tel: 981 664 204

24/04/2019 Publicación da lista provisional de solicitudes presentadas e admitidas

07/05/2019
Publicación da lista do alumnado admitido
Realización dun SORTEO PÚBLICO (en caso necesario)

15/05/2019
Publicación da lista provisional do alumnado admitido, segundo o 
resultado do sorteo

31/05/2019 Publicación da lista definitiva do alumnado admitido



DURACIÓN POR EDICIÓN: 20 horas
MODALIDADE: Presencial.
PRAZAS POR EDICIÓN: 12
EDICIÓNS: 2

MANIPULACIÓN DE CARGAS
CON CARRETA ELEVADORA

OBXECTIVO:
Realizar as operacións necesarias para a manipulación e desprazamento de diferentes tipos de 
mercancias utilizando a carreta elevadora, aplicando a normativa correspondente á lexislatura 
sobre a prevención de riscos e saúde laboral.

CONTIDOS TEÓRICOS:
• A carreta elevadora.
• Diferentes tipos de carretas elevadoras.
• Normativa aplicable. Prevención de riscos laborais no seu manexo.

CONTIDOS PRÁCTICOS:
• Circulación sobre un circuito: marcha adiante, marcha atrás, circulación sen carga, circulación     
 sobre rampa.
• Circulación con carga.
• Carga e descarga de palés con mercancías.

CRITERIOS DE ACCESO DO ALUMNADO:
Veciños/as do Concello de Culleredo, preferentemente en situación de desemprego e inscritos/as no Servizo Público de 
Emprego de Galicia, de 18 anos de idade ou máis que posúan o carné de conducir B.



DURACIÓN : 4 horas
MODALIDADE: Presencial.
PRAZAS: 20

OBXECTIVO:
Adquirir os coñecementos, destrezas e actitudes necesarias para aplicar no seu posto de traballo 
un comportamento correcto e as técnicas axeitadas de hixiene e sanidade alimentaria en manipu-
lación de alimentos, para impedir a súa contaminación e previr posibles alteracións alimentarias 
en aquelas especialidades de Industrias Alimentarias, Hostelaría e aquelas outras para cuio 
exercicio profesional se necesite.

CONTIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS:
• Calidade alimentaria.
• Alteracións dos alimentos.
• Manipulación hixiénica dos alimentos.
• Locais e instalacións.
• Hixiene persoal.
• Información de produtos alimenticios: Identificación, etiquetado, caducidade, composición.
• Hixiene alimentaria: Microorganismos nos alimentos, contaminacións, infeccións e intoxicacións  
 alimentarias.
• Conservación dos alimentos.
• Lexislación aplicable ao/á manipulador/a de alimentos.

MANIPULADOR/A
DE ALIMENTOS



DURACIÓN: 120 horas.
MODALIDADE: Presencial
PRAZAS: 12

OBXECTIVO:
Con este curso aprenderemos que é a vellez, a discapacidade e a dependencia; cales son os 
coidados básicos diarios e as habilidades de comunicación coas persoas que coidamos.

CONTIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS:
• A vellez, a discapacidade e a dependencia.
• Realización da hixiene e aseo da persoa dependente.
• Colaboración na mobilización, traslado e deambulación dos/as usuarios/as.
• Mantemento da orde e condicións hixiénicas do espazo.
• Administración de alimentos e recollida de eliminacións.
• Atención psicosocial.

COIDADOS BÁSICOS DE PERSOAS MAIORES
CON DISCAPACIDADE OU DEPENDENCIA



DURACIÓN: 100 horas
MODALIDADE: Presencial
PRAZAS: 12

AUXILIAR DE CAMAREIRO/A
DE RESTAURANTE E BAR

OBXECTIVO:
Realizar a posta a punto do restaurante e a do bar, así como atender e servir aos/ás clientes 
cumprindo as normas establecidas en cada situación e utilizando as técnicas e instrumentos 
necesarios, co obxectivo de alcanzar o máximo de calidade e rendibilidade.

CONTIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS:
• Formación correspondente a Manipulador/a de Alimentos (co certificado correspondente).
• Preparación da área de Bar-Cafetería previa ao servizo.
• Aprovisonamento, almacenaxe e control de existencias.
• Oferta e servizo de bebidas en barra.
• Preparación e presentación de aperitivos.
• Servizo de prancha: sánwiches...
• Preparación do comedor para o servizo.
• Servizo de mesas no comedor.
• Montaxe e servizo de banquetes e buffets.
• Calidade do servizo e atención ao/á cliente.
• Seguridade e hixiene no traballo.



DURACIÓN: 100 horas
MODALIDADE: Presencial
PRAZAS: 8

OBXECTIVO:
Realizar operacións básicas para a montaxe de mobles e elementos de carpintería (parquet, 
frisos ...)

CONTIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS:
• Montaxe de moble en Kit.
• Instalación de parquet.
• Instalación de friso.
• Operar con equipos e maquinaria portátil.
• Axustar os complementos de carpintería do moble na súa montaxe e coa calidade requerida.
• Realización de plantillas.
• Condicións de seguridade, saúde laboral e medioambiental adecuadas.

CURSO BÁSICO
DE CARPINTERÍA



Anotacións
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