DIRIXIDOS: A:
Veciños/as do Concello de Culleredo,
preferentemente en situación de desemprego
e inscritos/as no Servizo Público de Emprego
de Galicia.

FORMACIÓN
PARA O
EMPREGO

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 2013.
Cada solicitante só poderá realizar un curso
de entre os ofertados na presente convocatoria.

Programación Municipal

Un curso poderá ser cancelado cando non se
cubran como mínimo o 80% das prazas.
INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS:
Centro Municipal de Formación e Emprego
Pablo Picasso do Concello de Culleredo.
PRAZO:
DO 1 ao 5 de setembro do 2014.
De 9:00 a 14:00 horas.

2014

Concellaría de Promoción Económica
Formación e Emprego

CULLEREDO

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN E
EMPREGO PABLO PICASSO DO
CONCELLO DE CULLEREDO.
R/ Antonio Machado, s/n. O Burgo 
Culleredo. Teléfono: 981 66 42 04

F O R M A C I Ó N PA R A O E M P R E G O
MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS
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 manipulación de
alimentos, para impedir a súa contaminación e previr
posibles alteracións alimentarias en aquelas
especialidades de Industrias Alimentarias, Hostalaría e
aquelas outras para cuxo exercicio profesional se necesite.
MODALIDADE: Presencial
DURACIÓN: 4 horas
PRAZAS: 20

SERVIZOS DE BAR E CAFETERÍA
OBXECTIVO
Desenvolver os procesos de preservizo, servizo e
postservizo propios do bar-cafetería, aplicando con
autonomía as técnicas correspondentes ao servizo de
alimentos e bebidas en barra, acollendo e atendendo ao
cliente, respetando as normas e prácticas de seguridade
e hixiene na manipulación alimentaria.
MODALIDADE: presencial
DURACIÓN: 40 horas
PRAZAS: 12

A COCTELERÍA. INICIACIÓN
OBXECTIVO
O obxectivo do curso é ampliar a visión dous participantes
nos oficios de hostalaría, concretamente na especialidade
de camareiro, aplicando técnicas e adquirindo
coñecementos sobre produtos e ferramentas que
interveñen na coctelería.
MODALIDADE: presencial
DURACIÓN: 15 horas
PRAZAS: 12

NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN
DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICAS DE VENDA E ATENCIÓN
AO CLIENTE

OBXECTIVO
Adquirir, da cordo aos contidos formativos desenvolvidos
polo V Convenio -colectivo Xeral do Sector da construción
os coñecementos que se requiren para o desempeño
das funcións de nivel básico de prevención de riscos
laborais.

OBXECTIVO
Adquirir e/ou perfeccionar coñecementos a través da
análise dos diferentes elementos que interveñen no
proceso de venda e na atención ao/á cliente e ao mesmo
tempo desenvolver e conseguir habilidades na práctica
da venda comercial.

MODALIDADE: presencial
DURACIÓN: 60 horas
PRAZAS: 15

INTRODUCCIÓN Á INSTALACIÓN
ELÉCTRICA BÁSICA DUNHA
VIVENDA
OBXECTIVO
Adquirir nocións básicas para realizar a montaxe dunha
instalación eléctrica comprendida no ámbito do
Regulamento Electrotécnico para baixa tensión nas
condicións de seguridade necesarias e cumprindo a
normativa vixente.
MODALIDADE: presencial
DURACIÓN: 40 horas
PRAZAS: 12

FERRAMENTAS INFORMÁTICAS
BÁSICAS PARA A BUSCA DE
EMPREGO
OBXECTIVO
Introducción ao manexo das operacións básicas dos
servizos e aplicacións de internet e do correo electrónico
para facilitar a busca de emprego a través da rede.
MMODALIDADE: presencial
DURACIÓN: 30 horas
PRAZAS: 15

MODALIDADE: presencial
DURACIÓN: 40 horas
PRAZAS: 15

OPERACIÓNS AUXILIARES
NO PUNTO DE VENDA
OBXECTIVO
Coñecer as operacións auxiliares de reposición,
disposición e acondicionamento no punto de venda.
MODALIDADE: presencial
DURACIÓN: 20 horas
PRAZAS: 15

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.
MODALIDADE: presencial
DURACIÓN:20 horas
PRAZAS: 12
CRITERIOS DE ACCESO DO ALUMNADO:
Veciños/as do Concello de Culleredo, preferentemente
en situación de desemprego e inscritos no Servizo
Público de Emprego de Galicia, de 18 anos de idade
ou mais que posúan o carné de conducir B1.

