
 
 

 
 

CONCELLERÍA DE FORMACIÓN  

 
CONVOCATORIA ABERTA PARA ACCIÓNS 

FORMATIVAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 
FORMACIÓN 2017  

 
 
Destinatarios/as: veciños/as de Narón desempregados/as. Maiores de 18 anos. 
 
Lugar de presentación de solicitudes: Rexistro Xeral do Concello de Narón, de 
8:30 a 13:30 horas. 
 
Formulario de solicitudes: Dispoñible no Rexistro Xeral – instancia xenérica. 
 
Prazo de solicitudes: Desde o 15 de maio ás 8:30 horas ata o 30 de maio ás 13:30 horas 
de 2017.  
 
Selección do alumnado: Por rigurosa orde de inscrición, ademais as persoas admitidas 
ao curso de Conversación en inglés terán que realizar unha proba de nivel de 
coñecementos de inglés, para facer dous grupos formativos homoxéneos. 
 
Reservaranse tres prazas de derivación polo Servizo Sociocomunitario. De non  
cubrirse estas prazas, quedarían vacantes para ser cubertas a través das solicitudes 
rexistradas por orde de inscrición.  
 
Documentación a presentar, no caso de ser admitido/a: fotocopia da tarxeta de 
demandante de emprego e NIF (ou similar), no prazo de  tres días dende a comunicación 
da admisión. 
 
O alumnado seleccionado terá que comprometerse a cumprir as normas dos 
cursos. 
 
O concello resérvase a posibilidade de anular estas accións formativas no caso de que 
non se cubra o 70% da participación prevista. 
 
Só se poderá solicitar unha acción formativa.   
 
Para máis información, contactar coas seguintes persoas do Servizo Sociocomunitario: 
 
Angela Lagoa: 981 337 700, ext. 1123 
Angel Alvarez: 981 337 700, ext. 2602 
Margarita Fresnillo: 981 337 700, ext. 1120 
Montse Garel: 981 337 700, ext. 1107 

   



 

 
 Ámbito de iniciación profesional  
 
Código Título 

 
Lugar Núm. 

alumnos/as 
Horas Horarios e datas previstas 

005 Peón forestal Centro 
municipal de 
formación (A 
Gándara) +  
lugares de 
prácticas 

12 175 Do 5 de xuño ao 21 de 
xullo de 2017. De 9:00 a 
14:00 horas. De L-V. 

006 Conservación de 
vivendas 
(pintura e 
pladur)  

Centro 
municipal de 
formación (A 
Gándara)    

15 200 Do 12 de xuño ao 7 de 
agosto de 2017. De 9:00 
a 14:00 horas. De L-V.  

 
CONTIDOS curso Peón forestal: 

1. Prevención de riscos laborais nos traballos de aproveitamento forestal. 
2. Posta en marcha, manexo e mantemento da motoserra e da desbrozadora forestal 
3. Apeo de árbores con motoserra 
4. Desramado, medición, tronzado e apilado da madeira 
5. Emprego do tractel nas operacións de tala 
6. Desembosque e tratamento dos subprodutos 
7. Execución de traballos en altura nas árbores 
8. O incendio forestal. Comportamento do incendio forestal 
9. Equipos, ferramentas manuais e mecánicas utilizadas en incendios forestais 
10. Técnicas de extinción de incendios forestais 
11. Seguridade en incendios forestais 
12.  Primeiros auxilios 

 
CONTIDOS curso Conservación de vivendas: 

1. Prevención de riscos laborais específicos 
2. Nocións básicas de albanelería e replantes  
3. Coñecemento, manipulación e mantemento de ferramentas, medios auxiliares e maquinaria 
4. Organización do traballo 
5. Preparación de superficies 
6. Aplicación de pintura a man e con compresores e pistolas de pulverizar 
7. Placa de cartón xeso laminado (Pladur®). Características, tipos de placas e transformados  
8. Materiais complementarios para a execución de obras de Pladur® 
9. Transporte, almacenaxe e manipulación de placas de Pladur® 
10. Realización de trasdosados, tabiques e teitos suspendidos con placas de Pladur® 
11. Acabados e decoración das obras realizadas en Pladur® 
12. Sensibilización ambiental. 

 
Ámbito interprofesional  
 
Código Título 

 
Lugar Núm. 

alumnos/as 
Horas Horarios e datas previstas 

007 Conversación en 
inglés 

Centro 
municipal de 
formación (A 
Gándara)  

15+15 80+80 Do 3 de xullo ao 29 de 
agosto de 2017. De L-V. 
1º grupo: De 9:15 a 11:15 
horas 
2º grupo: De 11:45 a 
13:45 horas. 

  


