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Introducción
GALP

O

Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (en diante GALP) Ría de
Pontevedra é unha asociación sen ánimo de lucro colaboradora da Consellería
do Mar na dobre vertente de axente de desenvolvemento na zona pesqueira
e na xestión de control de axudas mediante estratexias de desenvolvemento
local participativo EDLP, para o comezo de actividades profesionais.

Ten un total de 72 entidades socias, das cales o 57% representa o sector social, asociacións
culturais, ecoloxistas, deportivas, educativas e asociacións de mulleres; o 20%, o sector
pesqueiro, entidades relacionadas co mar; o 15%, o sector público, administracións
públicas locais e administracións dependente delas; e o 8%, o sector económico,
asociacións de empresarios e empresarias, asociacións de axentes
económicos e organizacións sindicais.
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O sector
do mar

O

s case 1500 km. de costa
de Galicia e a súa riqueza,
fan que este territorio esté
moi unido ó mar, dando
emprego a máis de 35.000
persoas. Máis de 12.000 dedicadas a
pesca tanto de altura coma de baixura,
máis de 4.000 facendo actividades de
marisqueo, máis de 6.000 ocupadas
no sector acuícola e máis de 10.000
ocupadas na industria transformadora de
produtos do mar.
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Unha das rías con máis persoas que
desenrolan actividades vinculadas ó mar é
a Ría de Pontevedra, que se caracteriza pola
diversidade de paisaxes e hábitats que alberga,
que posibilitaron que o traballo no sector do mar
tivera un gran desenrolo, e fora o motor económico
da zona durante décadas: as conserveiras, as bateas, o
marisqueo e a pesca forman parte da identidade das xentes
que habitan esta Ría, e sen elas, non se entende a evolución
histórica da zona.
Tódalas artes tradicionais realizadas durante séculos son un patrimonio de
todos cun valor incalculable.
Temos que lograr atopar un equilibrio entre esta tradición e as novas tecnoloxías para
así acadar un relevo xeracional que manteña viva a herdanza material e inmaterial legada
polos nosos ancestros.
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Profesións
DO MAR
Mariscador/a
SECTOR PESQUEIRO
E ACUÍCOLA

É unha profesión dura pero bonita, os
mariscadores viven o mar de primeira man,
coñecen a súa riqueza. Os areais de Galicia
dan traballo a máis de 4000 persoas, que se
dedican a extracción de diferentes especies
de ameixa, berberecho, zamburiñas, vieiras
e volandeiras.

Pescador/a

Bateeiro/a

É o traballador que mellor coñece
o mar, a súa paciencia e esforzo
teñen a súa recompensa diaria. A
flota galega conta cunhas 4.500
embarcacións que faenan en
caladeiros de todo o mundo, aínda
que as máis numerosas son de
baixura, que utilizan aparellos
diversos a maioría deles artesanais.

É unha das profesións con máis
perspectivas de futuro e a máis
adaptada os novos tempos. As
nosas rías son un lugar excepcional
para o cultivo do mexillón, sendo
a produción máis alta de Europa
e nos primeiros postos do ranking
mundial. As costas galegas contan
con máis de 3.300 bateas, a maioría
dedicadas o mexillón e o resto ó
cultivo de ostra.
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Percebeiro/a

Conserveiras

Industria do
Conxelado

Lonxas

É das profesións máis arriscadas, o
océano Atlántico é o protagonista
da súa vida. Entre as rochas e olas
os percebeiros loitan por salvarse e
capturar o maior número de exemplares.
As autorizacións para a extracción de
percebes superan as 300.

Esta industria factura ó redor de 2000
millóns de euros o ano, sendo un
subsector con moito peso en Galicia,
empregando a unhas 8000 persoas.

Industria asociada ó sector pesqueiro
que con máis de 50 fábricas repartidas
por todo o litoral empregan unhas
10000 persoas. O sector comercializa
unhas 300000 toneladas das que case a
metade son para exportación.

En Galicia temos un total de 62 lonxas o
longo da súa costa, nas que se compra e
vende máis de 200 produtos diferentes,
superando ós 400 millóns de euros de
ingresos.
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EMBARCACIÓNS
E APARELLOS

Carpinteiro/a
de Ribeira

É unha profesión de artesáns, de artistas, de
xente que vive o mar. Traballan a madeira,
deseñan e crean verdadeiras xoias da
navegación.

Redeiro/a
É unha profesión na que se
require moita paciencia, maña e
alta cualificación, grazas a estes
profesionais que confeccionan,
reparan e manteñen as artes e
aparellos de pesca temos en Galicia
o mellor pescado e marisco.

Turismo
mariñeiro e
gastronómico
OUTROS SECTORES
DO MAR
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A diversificación do sector do mar
é unha constante nos últimos anos
na nosa comunidade, logrando crear
un novo nicho de mercado que non
existía fai uns anos. Galicia conta
con experiencias turísticas nas
que os visitantes poden coñecer
de primeira man o mundo do mar
e tódalas súas profesións. Tódalas
actividades relacionadas con este
mundo están por explorar e ten
unha ampla proxección de futuro.
Este turismo se complementa co
turismo gastronómico, que con máis
amplo recorrido co anterior forman
un tandem que atraen as nosas rías
multitude de visitantes.

ITINERARIOS
FORMATIVOS
FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE

Mariñeiro/a
Pescador

Mariñeiro/a
de ponte

Mariñeiro/a
de máquinas

buques de
pasaxe

LIBRETA MARÍTIMA

GRADUADO

PATRÓN LOCAL
DE PESCA

PATRÓN
PORTUARIO

PATRÓN
costeiro
polivalente
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ITINERARIOS
FORMATIVOS
CB ACTIVIDADES
MARÍTIMO PESQUEIRAS

CM MANTENEMENTO
E CONTROL DE MAQUINARIA
DE BUQUES E EMBARCACIÓNS
mecánico/a naval

CS ORGANIZACIÓN DO
MANTENEMENTO DE
MAQUINARIA DE BUQUES
E EMBARCACIÓNS
mecánico/a maior naval

Mariñeiro/a de máquinas
Mariñeiro/a de ponte
Mariñeiro/a de pesca
Mariscador/a a flote

CM NAVEGACIÓN
E PESCA DE LITORAL
patrón/oa de litoral
patrón/oa local de pesca
patrón/oa costeiro polivalente

CS TRANSPORTE
MARÍTIMO E PESCA
DE ALTURA
patrón/oa de atura,
de gran altura

CAPITÁN DE
PESCA
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CURSOS

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE / 70H
Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)
# Academias naúticas

Que aprendemos?
# Seguridade no traballo e responsabilidades sociais.
# Primeiros auxilios.
# Loita contra incendios.
# Supervivencia na mar.

CURSOS complementarios

MARIÑEIRO PESCADOR / 70H
Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)
# Academias naúticas

REQUISITOS
# Ter cumpridos 16 anos.
# Saber nadar.
# Certificado de estudos primarios ou equivalente.
Que aprendemos?
Proporciona a formación e requisitos de idoneidade profesional
requiridos para dispoñer da Tarxeta Profesional de Mariñeiro
Pescador (sen mando), preceptiva para enrolarse como
mariñeiro de buques de pesca. Ademais se deberá dispoñer do
certificado médico de aptitude.

Catálogo de
profesións

# Patrón con fins comerciais de embarcacións de menos de 10 m de eslora, dedicadas á pesca ou auxiliar de
acuicultura, que operen exclusivamente dentro das augas interiores dos portos e teñan unha potencia adecuada
á embarcación, e sempre que non transporten pasaxeiros.
# Mariñeiro en buques de pesca.
# Mariñeiro con tarefas de mando sempre que realice un período de embarque non inferior a 6 meses como mariñeiro, en buques de
pesca ou auxiliares de acuicultura, desde a data de expedición do título profesional de mariñeiro-pescador. Ademais se deberá dispoñer do
certificado médico de aptitude.

Mariñeiro de Ponte / 70H
Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)
# Academias naúticas

Catálogo de
profesións

REQUISITOS
# Non
Que aprendemos?
Proporciona o título profesional requirido aos mariñeiros
de buques mercantes. Ademais, se realizaran un período de
embarco profesional non inferior a seis meses poderán ser
habilitados pola Dirección General de la Marina Mercante para
manexar embarcacións con fines comerciais de menos de 6
m de eslora (sen pasaxeiros) dentro de augas interiores de
portos e potencia adecuada á embarcación.

# Mariñeiro de Ponte:

· Dous meses de embarco en buques civís realizando servizos profesionais relacionados coa garda de navegación. Atribucións:
Mariñeiro/a de buques mercantes de arqueo bruto superior a 500 GT que formen parte da garda de navegación. 2.
· Seis meses de embarco. Atribucións: as Capitanías Marítimas habilitarán ás persoas interesadas para o manexo de
embarcacións profesionais de menos de 6 metros de eslora, sempre que non transporten máis de doce pasaxeiros e
naveguen exclusivamente dentro de augas interiores de porto.
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CURSOS

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

MARIÑEIRO DE MÁQUINAS / 70H
REQUISITOS
# Non

Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Academias naúticas

Catálogo de
profesións

Que aprendemos?
Coñecementos requirido aos mariñeiros de buques mercantes.
Ademais, se realizaran un período de embarco profesional non
inferior a seis meses poderán ser habilitados pola Dirección
General de la Marina Mercante para manexar motores cunha
potencia inferior a 150 KW.

# Mariñeiro de Máquinas:

· Dous meses de embarco en buques civís realizando servizos profesionais relacionados coa garda de máquinas, salvo
alumnos de máquinas que finalizasen polo menos un curso lectivo e que estean en posesión certificación do centro oficial
que cumpren coas disposicións das seccións A-III/4 e A/VI do Código de Formación. Atribucións: Mariñeiro de Máquinas de
buques mercantes de potencia superior a 750 KW que formen parte da garda de navegación.. 2.
· Seis meses de embarco. Atribucións: as Capitanías Marítimas habilitarán aos interesados para o manexo de motores cunha
potencia inferior a 150 KW.

BUQUES DE PASAXE / 45H
REQUISITOS
# Non

Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Academias naúticas

Catálogo de
profesións

Que aprendemos?
Coñecementos e aptitudes para o persoal de buques de pasaxe
sobre control de multitudes, familiarización, seguridade para
o persoal en contacto directo cos pasaxeiros, seguridade
do pasaxeiro, carga e integridade do buque e xestión de
emerxencias e comportamento humano.

# Capitáns, oficiais e resto da tripulación con función en emerxencia e, no seu caso, a todo o persoal
que preste un servizo directo aos pasaxeiros nos espazos destinados a estos nos buques de pasaxe e
nos buques de pasaxe de transbordo rodado.

FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA / 15H
REQUISITOS
# Non

Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Academias naúticas
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Catálogo de
profesións

Que aprendemos?
Formación, instrución e normas de competencia para a toma
de conciencia dos aspectos relacionados coa protección
marítima.

# Tripulante de buques mercantes

CURSOS

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

outros CURSOS complementarios
PATRÓN PORTUARIO / 200H
REQUISITOS
# Necesario ter o certificado de Formación Básica en Seguridade
# Ter cumpridos os 20 anos

Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Academias naúticas

Catálogo de
profesións

Que aprendemos?
Proporciona a formación e requisitos de idoneidade profesional
requiridos para os patróns de buques mercantes de arqueo
non superior a 100 GT que realicen navegacións que non
se afasten máis de 3 millas de porto e que transporten un
máximo de 150 pasaxeiros.

# Patrón de buques mercantes de arqueo.
# Patrón e xefe de máquinas: sempre que o buque conte cos automatismos adecuados e a potencia
non pase os 375 KW nun só motor, ou o dobre en dous ou máis motores.

P.C.P. patrón costeiro polivalente completo
600H (Ponte 350h - Máquinas 250h)
Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)
# Academias naúticas

Catálogo de
profesións

REQUISITOS
# Ter cumpridos 16 anos.
# Título de Mariñeiro/a Pescador.
# Estar en posesión do certificado de nivel 1 de ensinanzas
básicas iniciais ou certificado equivalente, ou ben estar en
posesión da tarxeta profesional de patrón/patroa de pesca.
Que aprendemos?
Xestionar e executar a administración do buque; controlar
e conducir a súa navegación e derrota en todas as súas
condicións; organizar e executar as actividades de extracción,
elaboración e conservación da pesca baixo parámetros de
calidade prefixados; e exercer a xefatura de máquinas, todo
isto en condicións de seguranza e respectando o medio mariño
e a normativa nacional e internacional establecida.

# Xefe de máquinas en buques de pesca con potencia propulsora non superior a 550 kilovatios.
# Oficial encargado da garda de navegación en buques dedicados á pesca de litoral.
# Oficial encargado da garda de máquinas en barcos dedicados á pesca de litoral.
# Mando de barcos de pasaxe de ata 150 pasaxeiros en augas interiores.
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

CURSOS

P.L.P. patrón local de pesca / 250H
REQUISITOS
# Ter cumpridos os 18 anos de idade.

Centro no
que se cursa

# Prestar servizo en buques pesqueiros ou auxiliares de

# Academias naúticas

Que aprendemos?
Coñecementos necesarios para obter o título de
patrón de pesca local, tanto no relativo a sección
de ponte, sección de máquinas e en materia de
seguridade.
Catálogo de
profesións

pesca ou acuicultura durante un período de dezaoito meses,
dentro do cal polo menos 6 meses deberán ser realizados na
sección de ponte de buques pesqueiros con posterioridade á
superación da proba de aptitude. Os doce meses restantes
poderán realizarse con anterioridade á celebración da citada
proba, debendo cumprirse polo menos 6 deles na garda de
máquinas.

# Mando en buques de pesca de ata 12 metros de eslora entre perpendiculares e 100 KW (136
HP) de potencia efectiva da máquina, dedicados á pesca costeira ou de litoral ou como auxiliares de
acuicultura, e en áreas de navegación situadas a unha distancia de ata 12 millas da costa.
# Xefe de máquinas en buques de pesca con potencia propulsora non superior a 100 quilowatts
(136 HP.)
# Oficial encargado da garda de navegación en buques dedicados á pesca de litoral.
# Oficial encargado da garda de máquinas en barcos dedicados á pesca de litoral. Tamén o exercicio
en augas interiores tanto de buques mercantes como de pasaxe ata un máximo de 150 pasaxeiros.

CAPITÁN/A DE PESCA
Centro no
que se cursa
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)
# Academias naúticas

Que aprendemos?
Coñecementos requirido ós capitáns de pesca en
busques pesqueiros dedicados a calquera clase de
pesca.
Catálogo de
profesións
# Mando de todo tipo de buques de pesca sen limitación.
# Primeiro oficial en buques de pesca sen limitación.
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REQUISITOS
# Posuír un dos seguintes títulos: patrón de altura, patrón
de pesca de altura, capitán da mariña mercante ou piloto da
mariña mercante.
# 600 días de embarque en pesqueiros de eslora superior a
30 metros.
# No caso de capitáns e pilotos da mariña mercante deben
acreditar 200 días de navegación como oficial de ponte en
pesqueiros maiores de 200 TRB.
# Os capitáns e pilotos da mariña mercante, para poder
exercer o mando, deberán acreditar que exerceron en buques
pesqueiros como persoal titulado de ponte, con posterioridade
á consecución do título de capitán de pesca, os días de
navegación que a continuación se detallan:
· Capitáns da mariña mercante 100 días.
· Pilotos de primeira clase da mariña mercante 200 días.
· Pilotos de segunda da mariña mercante 300 días.

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

CURSOS

FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL / 25H)
E AVANZADA / 40H)
REQUISITOS
# Non

Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo.
# ISM
# Academias naúticas

Catálogo de
profesións

Que aprendemos?
Capacitaao/á alumno/a en primeiros auxilios, técnicas
elementais de enfermería e procedemento da consulta médica
por radio.

# Esto é obrigatorio para todos os oficiais encargados da garda en cámara de máquinas, para os
capitáns, patróns e oficiais que haxan de encargarse da garda de navegación en embarcaciónsobrigadas
a levar a caixa de primeiros auxilios.

OPERADOR XERAL DO SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO
E SEGURIDADE MARÍTIMO / 120h)
REQUISITOS
Centro no
que se cursa
# Academias naúticas

Catálogo de
profesións

# Capitáns e Oficiais encargados da garda de navegación

de buques civís acollidos ao Sistema Mundial de Socorro
e Seguridade Marítimo en calquera zona de navegación,
exceptuando aos buques que só realicen navegaciónsna zona
marítima A1.
Que aprendemos?
Principios xerais e as características básicas do ServizoMóbil
Marítimo, coñecementos prácticos e habilitación do equipo
báscio da estación de barco,procedementos operacionales
e operación detallada da práctica dos sistemas SMSSM
e
capacidades e procedementos operativos para as
comunicación.

# É obrigatorio para Capitáns e Oficiais encargados da garda de navegación de buques civís acollidos
ao Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítimo en calquera zona de navegación, exceptuando
aos buques que só realicen navegaciónsna zona marítima A1.
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

CURSOS

INGLÉS MARÍTIMO
NIVEL I / 150H. NIVEL II / 90H.
REQUISITOS
# Non

Centro no
que se cursa
# Escola de FP Marítimo-Pesqueira (Bueu)
# Academias naúticas

Que aprendemos?
Coñecementos básicos de inglés marítimo recomendados pola
OMI ao obxecto de que todos os tripulantes dun buque sexan
capaces de entenderse nun mesmo idioma.

MARISCADOR/A A PÉ / 40H
REQUISITOS
# Ter feitos os 16 anos de idade.
# Ter rematada a escolarización obrigatoria.

Centro no
que se cursa
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)
# Academias naúticas

Catálogo de
profesións

# Mariscador

Que aprendemos?
A recoller ou capturar o marisco procedente de bancos
naturais da zona intermareal.ADominar as técnicas e artes
usuais na recollida ou captura de mariscos e outras accións
para o coidado e mellor aproveitamento do recurso, tales
como limpeza, rareo, sementeira, emendas do substrato,
etc. A realizar os labores que lle correspondan nun plan de
explotación dun banco marisqueiro. A desenvolver a súa
actividade dentro das normas vixentes, mesmo referidas á
primeira venda.

PERCEBEIRO/A / 40H
REQUISITOS
# Ter feitos os 16 anos de idade.
# Ter rematada a escolarización obrigatoria.

Centro no
que se cursa
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)
# Academias naúticas

Catálogo de
profesións
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# Percebeiro

Que aprendemos?
A realizar actividades de extracción e preparación a venda
de crustáceos de interese comercial, cumprindo o disposto
en materia de xestión e comercialización, seguridade, sáude
laboral e protección do medio.

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

CURSOS

SOCORRISMO ACUÁTICO
Centro no
que se cursa
# Academia Galega de Seguridade Pública
# Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia
# CFO de Ferrol
# CFO de Lugo
# CFO de Viveiro
# Escola de F.P. Marítimo – Pesqueira (Bueu)
# Centro de Formación de Labañou
# Centro de Novas Tecnoloxías (Santiago)

Catálogo de
profesións

# Socorrista

REQUISITOS
# Ter 16 anos, neste caso é necesaria a autorización do pai,
nai ou titor.
# Estar en posesión do título de ESO (Ensino Secundario
Obrigatorio), ou o seu equivalente.
# Saber nadar.
Que aprendemos?
# Adaptación da actividade física e deportiva para o exercicio
profesional do socorrismo en espazos acuáticos naturais na
Comunidade Autónoma de Galicia. 270 h
# Adaptación da actividade física e deportiva para o exercicio
profesional do socorrismo en instalacións acuáticas na
Comunidade Autónoma de Galicia. 265 h.
# Formación continua de socorrismo en espazos acuáticos
naturais. 16 h.
# Formación continua de socorrismo en instalaciones
acuáticas. 16 h.
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

Ciclos
BÁSICOS

CB Mantenimiento de embarcacións deportivas
e de recreo / 2000H
Que aprendemos?
Realizar operacións básicas de mantemento en embarcacións
deportivas, desmontando e montando elementos mecánicos,
eléctricos e amovibles da embarcación, e executando
operacións básicas de preparación de superficies, operando
coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de
riscos laborais e protección ambiental correspondentes.

Centro no
que se cursa
# CIFP Coroso. Ribeira

Catálogo de
profesións
# Auxiliar de carpinteiro/a de ribeira.
# Auxiliar de pintor/a de embarcaciones.
# Auxiliar de mantemento de elementos de plástico
reforzado con fibra.
# Auxiliar de mantemento de sistemas mecánicos de
embarcaciones.
# Auxiliar de mantemento de sistemas eléctricos e
electrónicos de embarcacións.
# Auxiliar de mantemento de aparellos de embarcacións.

CB Actividades
marítimo pesqueiras / 2000H
Centro no
que se cursa
# ES Universidade Laboral (Culleredo)
# IES Johan Carballeira (Bueu)

Catálogo de
profesións
# Mariñeiro/a de máquinas.
# Mariñeiro/a de ponte.
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# Mariñeiro/a de pesca.
# Mariscador/ora a flote.

Que aprendemos?
A realizar actividades relacionadas coa pesca e a navegación,
adquirindo coñecementos para operar nas salas de máquinas
dos buques pesqueiros.

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

Ciclos
MEDIOS

CM CULTIVOS ACUÍCOLAS / 2000H
Centro no
que se cursa
# IES Universidade Laboral (Culleredo)
# ESCO Oficial Náutico-Pesqueira (Ribeira)
# INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)

Que aprendemos?
A realizar actividades relacionados coa produción
acuícola e de mantemento de instalacións, sempre
cumprindo coa normativa, tanto de calidade coma de
seguridade.

# Traballador/a de cultivos crustáceos, peixes de engorde en augas de mar e continentais, moluscos no medio
natural, en estruturas flotantes ou somerxidas.
# Reparador/a e mantedor/a de edificios e estruturas de cultivo e de circuítos de fluídos en instalacións
acuícolas.
# Instalador/a, reparador/a e mantedor/a de sistemas de cultivo de peixes, moluscos e crustáceos.
# Reparador/a, mantedor/a e axustador/a de equipamentos de climatización.
# Encargado/a de taller en produción de calor e frío, filtración, alimentadores, bombeamento, dosificación e tratamento de fluídos en
instalacións acuícolas.
# Instalacións acuícolas, xefe/a de equipo de instaladores/as.
# Axustadores/as, reparadores/as e mantedores/as en instalacións acuícolas.

Catálogo de
profesións

CM MANTEMENTO E CONTROL DE MAQUINARIA
DE BUQUES E EMBACACIÓNS / 2000H
Centro no
que se cursa
# IES Universidade Laboral (Culleredo)
# ESCO Oficial Náutico-Pesqueira (Ribeira)
# INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)

Que aprendemos?
A operar e manter a planta propulsora e os equipamentos e
sistemas do buque, e colaborar naseguridade, na supervivencia
e na asistencia sanitaria a bordo, aplicando criterios de
calidade e cumprindo os plans de prevención de riscos laborais
e ambientais da empresa.

Catálogo de
profesións
# MECÁNICO/A NAVAL
# Operario de reparación e mantemento de motores.
# Xefe de máquinas
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

Ciclos
MEDIOS

CM OPERACIÓNS SUBACUÁTI)
CAS E HIPERBÁRICAS / 2000H
Centro no
que se cursa
# IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura

(Illa de Arousa)

Que aprendemos?
Realizar traballos subacuáticos aplicando as distintas técnicas
de inmersión e normas de seguridade, con aire, nitrox ou
osíxeno ata 60 mca, manexando equipos, ferramentas e
plantas de mergullo, mantendo en perfectas condiciones de
utilización os equipos, as ferramentas e o material auxiliar.
Efectua-las xestións administrativas procedentes.

Catálogo de
profesións
# Xefe de equipo de mergullo profesional
# Mergullador profesional de apoio en inmersións a intervención ata a presión e a profundidade máxima que permitan as normas de
seguridade, utilizando aire e nitrox.
# Operador especialista en cámaras, instalacións e plantas hiperbáricas e no mantemento de equipamentos hiperbáricos en
empresas homologadas.
# Mergullador profesional especialista en corte e soldadura subacuática, en inmersións desde campá húmida, en construción e obra
hidráulica e en reparacións en flotación e reflotamentos.
# Operador auxiliar nos traballos hiperbáricos ata a presión e a profundidademáxima que permitan as normas de seguridade,
utilizando aire e nitrox en ambientes confinados subterráneos en hábitats secos ou con fluídos distintos á auga para a realización de
perforacións con tuneladoras ououtrosequipamentos de perforación.
# Patrón dedicado ao transporte marítimo de mercadorías e/oupasaxeiros, servizos de practicaxe, seguridade, salvamento marítimo,
mergullo e investigación.
# Mariñeiro especialista de cuberta.
# Mariñeiro especialista de máquinas.

CM NAVEGACIÓN E PESCA DE LITORAL / 2000H
Centro no
que se cursa
DUAL
# IES Universidade Laboral (Culleredo) FP
CENTRO-EMPRESA
# ESCO Oficial Náutico-Pesqueira (Ribeira)
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)

Que aprendemos?
A realizar tarefas de navegación, extracción,
manipulación e conservación da pesca, sempre
seguindo as normativas de seguridade e ambientais.

# Patrón/oa de litoral
# Patrón/oa costeiro/a polivalente, local de pesca, dedicado/a ao transporte marítimAo de mercadorías e/
ou pasaxe, servizos de practicaxe, seguridade, salvamento marítimo, mergullo e investigación.
# Patrón/oa ao mando de buques de pesca ou mercantes.
# Patrón/oa, primeiro/a oficial e oficial de ponte en buques mercantes, pesqueiros e de pasaxe.
# Mariñeiro/a pescador/a e de ponte.
# Manipulador/a ou operario/a de elaboración.
# Operario/a de envasamento e empaquetaxe.
# Traballador/a na preparación de peixe para conservas.
# Elaborador/a de produtos da pesca e derivados, de conservas de peixe e de semiconservas, de conxelados e ultraconxelados.
# Limpador/a e prepara dor/a de peixe para conservas.

Catálogo de
profesións
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

Ciclos
SUPERIORES

CS ACUICULTURA / 2000H
Centro no
que se cursa
# IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura

(Illa de Arousa)

Que aprendemos?
A realizar actividades de produción, organización, coordinación
e planificación para obter produtos de calidade seguindo a
normativa.

Catálogo de
profesións
# Responsable técnico/a do cultivo larvario de peixes e da
reprodución de peixes de auga de mar.
# Técnico/a ambiental para a acuicultura.
# Técnico/a en patoloxías en acuicultura.
# Responsable técnico/a en acuarofilia.
# Deseñador/a e montador de espazos de exhibición en
acuarofilia.

CS Organización do mantemento de
maquinaria de buques e embarcacións / 2000H
Centro no
que se cursa
# IES Universidade Laboral (Culleredo)
# ESCO Oficial Náutico-Pesqueira (Ribeira)
# INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)
# ESCO Náutico-Pesqueira (Ferrol)

Que aprendemos?
A realizar traballos de supervisión e mantemento de
máquinas e servizos do buque. Montaxe de elementos
na embarcación, sempre garantindo a seguridade do
persoal e o menos impacto no medio ambiente.

Catálogo de profesións
# Xefe/a de máquinas.
# Oficial ou primeiro/a oficial de máquinas.
# Inspector/a en empresas pesqueiras.
# Xefe/a de equipo de mantemento electromecánico de
instalacións e mantemento de industrias manufactureiras,
frigoríficas e sistemas de climatización.
# Xefe/a de taller de sistemas eléctrico - electrónicos, de
propulsión e goberno, de frío e climatización, e de servizo de
fluídos de embarcacións deportivas e de recreo.
# Encargado/a de taller de sistemas de propulsión e
goberno de embarcacións deportivas e de recreo.
# Perito/a taxador/a de embarcacións deportivas e de
recreo.
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

Ciclos
SUPERIORES

CS TRANSPORTE MARÍTIMO
E PESCA DE ALTURA / 2000H
Centro no
que se cursa
# IES Universidade Laboral (Culleredo)
# Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Vigo)
# ESCO Náutico-Pesqueira (Ferrol)

Que aprendemos?
A realizar actividade de planificación e xestión de
buques, controlando a seguridade a navegación, as
manobras e as operacións de carga, estiba e descarga,
así coma a manipulación e conservación da pesca.

Catálogo de
profesións
# Patrón/oa de altura, de gran altura, ao mando de buques de pesca, buques mercantes de carga e de pasaxe e iates de gran eslora.
# Primeiro/a oficial de ponte.
# Oficial de ponte en buques de pesca, buques mercantes de carga e de pasaxe e iates de gran eslora.
# Encargado/ada garda ou do mando de embarcacións dedicadas a inspección pesqueira, investigación oceanográfica, seguridade e a
vixilancia fiscal e salvamento marítimo.
# Inspector/a de flota.
# Axente de consignatarias.
# Axente de seguros marítimos.
# Supervisor/a de montaxe e armaxe de artes e aparellos de pesca.
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

GRAOS

GRAO EN CIENCIAS DEL MAR / 240 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade de Vigo (Facultade de Ciencias do Mar)

Que aprendemos?
A xestionar os recursos pesqueiros, acuícolas e do litoral e a
realizar investigacións relacionadas coa bioloxía, a xeoloxía, a
hidrografía e o dereito do medio mariño; que permitan mellorar
o presente e o futuro dos océanos e mares e de tódolos seres
vivos que habitan neles.

Catálogo de
profesións
# Técnico en xestión e ordenación do medio mariño e litoral
# Técnico en xestión de espazos naturais protexidos e patrimonio natural.
# Asesor en materias das que son competentes como recursos mariños, temas ambientais, impactos, etc…
# Docente, das materias científico-técnicas das que son competentes.
# Investigador en calquera campo relacionado co medio mariño.
# Asesor de museos e de actividades culturais relacionadas co mar.
# Experto en explotacións dos recursos mariños.
# Analista da contaminación mariña.
# Xestor dos recursos mariños.
# Especialista no control da estabilidade do mar.
# Técnico ambiental.

GRAO EN ARQUITECTURA NAVAL / 240 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña

(Escola Politécnica Superior de Ferrol)

Que aprendemos?
A realizar deseños, planificacións de proxectos e
construcións de buques, plataformas petrolíferas
e campos eólicos. Investigación aplicada ó
desenvolvemento técnico nos campos do deseño,
construción e administración dos centros de produción
de material flotante.

Catálogo de
profesións
# Arquitecto naval.
# Técnico de enxeñería marítima.
# Director de obra.
# Inspector técnico.
# Docente, en materias científico-técnicas.
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

GRAOS

GRAO EN ENXEÑERÍA EN PROPULSIÓN
E SERVIZOS DO BUQUE / 240 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña

(Escola Politécnica Superior de Ferrol)

Que aprendemos?
A realizar deseños, construír, reparar e inspeccionar os
sistemas de propulsión, os equipamentos do buque e
os motores navais.

Catálogo de
profesións
# Enxeñeiro de fabricación e dirección de obra.
# Inspector técnico
# Xestor de industrias marítimas.
# Técnicos en instalacións de acuicultura, sistemas de pesca e industrias marítimas (estaleiros, navieras).

GRAO EN ENXEÑERÍA NAVAL
E OCEÁNICA / 240 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña

(Escola Politécnica Superior de Ferrol)

Que aprendemos?
A deseñar, construír e reparar buques e sistemas de
propulsión, así como todo tipo de sistemas de xeración
eléctrica e instalacións de acuicultura.

Catálogo de
profesións
# Enxeñeiro técnico naval, en compañías navieras, asteleiros
e industrias de construción e reparación de naval.
# Enxeñeiro técnico en industrias fabricantes de motores e
turbinas.
# Enxeñeiro técnico en industria petroleira, de enerxías
renovables ou acuicultura.
# Consultor naval, en oficinas de enxeñería.
# Docente e investigador.
# Xestor en centros de explotación de recursos mariños.
# Maquinista naval.

26

25

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

GRAOS

PROGRAMA DE SIMULTANEIDADE
DO GRAO EN ENXEÑERÍA MECÁNICA
E O GRAO EN ENXEÑERÍA NAVAL E OCEÁNICA
240 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña

(Escola Politécnica Superior de Ferrol)

Que aprendemos?
A realizar e desenvolver proxectos de deseño de
maquinas e executar procesos de fabricación e
construción naval.

Catálogo de
profesións
# Enxeñeiro técnico industrial.
# Enxeñeiro técnico naval, en compañías navieras, asteleiros e industrias de construción e reparación de naval.
# Enxeñeiro técnico en portos e explotacións de recursos mariños.
# Enxeñeiro técnico en desenrolo de sistemas robotizados.
# Enxeñeiro técnico en industrias fabricantes de motores e turbinas.
# Enxeñeiro técnico en industria petroleira, de enerxías renovables ou acuicultura.
# Consultor naval, en oficinas de enxeñería.
# Docente e investigador.
# Xestor en centros de explotación de recursos mariños.
# Maquinista naval.
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

GRAOS

GRAO EN TECNOLOXÍAS MARIÑAS / 240 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña

(Escola Politécnica Superior de Ferrol)

Que aprendemos?
A realizar o mantemento, deseño e xestión das
instalacións do buque, garantindo a seguridade tanto
humana como do medio ambiente. Tamén a realizar
un extenso abanico de actividades dentro do sector
enerxético, oficina técnica e xestión e administración.

Catálogo de
profesións
# Oficial de máquinas.
# Xefe de máquinas.
# Administrados marítimo.
# Enxeñeiro en asteleiros e industrias enerxéticas.
# Enxeñeiro en navieras.
# Enxeñeiro en oficinas técnicas de deseño e enxeñería.
# Docente e investigador.

GRAO EN TECNOLOXÍAS MARIÑAS / 240 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña

(Escola Politécnica Superior de Ferrol)

Catálogo de
profesións
# Administrador marítimo.
# Vixilante aduaneiro.
# Controlador de tráfico marítimo.
# Técnico en instalacións nautico-deportivas e navieras.
# Operario en asteiros.
# Práctico de porto.
# Inspector de buques.
# Docente e investigador.
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Que aprendemos?
A planificar e dirixir a navegación, as manobras
e a carga do buque. Ademais de destrezas en
administración e xestión de empresas relacionadas co
sector.

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

MÁSTERS

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN ACUICULTURA / 90 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña
(Facultade de Ciencias da Zapateira)

Que aprendemos?
Amplía o coñecemento en tódolas áreas relacionadas
coa acuicultura, cun triple enfoque, académico,
profesional e investigador.

# Universidade de Vigo
(Facultade de Bioloxía do CUVI)
# Universidade de Santiago
(Facultade de Bioloxía do Campus Sur)

Catálogo de
profesións
# Investigador.
# Xestor ambiental.
# Docente.

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN BIOLOXÍA MARIÑA / 90 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña
(Facultade de Ciencias da Zapateira)
# Universidade de Vigo
(Facultade de Bioloxía do CUVI)

Que aprendemos?
Amplía coñecementos en tarefas relacionadas coa
bioloxía mariña. Forma persoal investigador para a
súa incorporación a centros científicos de investigación
mariña.

# Universidade de Santiago
(Facultade de Bioloxía do Campus Sur)

Catálogo de
profesións
# Investigador.
# Xestor ambiental.
# Técnico-conservador de espazos naturais.
# Técnico en industrias farmacéuticas.
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

MÁSTERS

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN OCEANOGRAFÍA / 120 CRÉDITOS
REQUISITOS DE ACCESO
Centro no
que se cursa
# Universidade de Vigo
(Facultade de Bioloxía do CUVI)
# Universidade das Palmas de Gran Canaria
(Facultade de Bioloxía do Campus Sur)
# Universidade de Cádiz (CASEM)

# Graos ou Licenciaturas de carácter científico, e

que teñancoñecementos básicos de Física, Bioloxía,
Química e Xeoloxía.
# Nivel medio de inglés.
Que aprendemos?
Amplía coñecementos en tarefas relacionadas coa
bioloxía mariña. Forma persoal investigador para a
súa incorporación a centros científicos de investigación
mariña.

Catálogo de
profesións
# Investigador.
# Docente.
# Postos de responsabilidade en empresas relacionadas coa oceanografía.

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN ENXEÑERÍA E OCEÁNICA / 120 CRÉDITOS
REQUISITOS DE ACCESO
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña
(Escola Politécnica Superior de Ferrol)

Catálogo de
profesións
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# Estaleiros
# Compañías navieiras
# Sociedades de clasificación
# Cargos en administración
# Industria naval auxiliar
# Consultoras
# Oficinas técnicas
# Empresas de explotación e operación de buques
# Empresas de transporte e loxística
# Portos

# Título universitario oficial español oudoutro expedido por

unha institución de educación superior do EEES que faculte no
país expedidor do título para o acceso aoensino de mestrado.
Que aprendemos?
A afondar na tecnoloxía naval e oceánica, o mestrado
ten amplos contidos en xestión e explotación de
industrias marítimas.

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

MÁSTERS

MÁSTER UNIVERSITARIO
en náutica e transporte marítimo / 60 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña
(Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas)

Catálogo de
profesións
# Capitán da Mariña Mercante: Para os graduados en Náutica
e Transporte Marítimo, sempre que complete un período de
embarque mínimo de 36 meses como oficial de ponte ou 24
meses, se exerceu de primeiro oficial de ponte durante non
menos de 12 meses.
# Administración Marítima.
# Ensino
# Inspector de buques
# Navieras
# Sociedades de clasificación
# Practicaxe

REQUISITOS DE ACCESO
# 1º Graduados en Náutica e Transporte Marítimo.
# 2º Licenciados en Náutica e Transporte Marítimo.
# 3º Diplomados en Navegación.
# 4º Graduados en Tecnoloxías Mariñas, Licenciados e
Diplomados en Máquinas Navais.
# 5º Titulacións do ámbito tecnolóxico, que necesiten
especialización.
# Graos do ámbito xurídico e económico que pretendan
especializarse no negocio marítimo.
Que aprendemos?
Completase o nivel de especialización dos profesionais
náuticos e proporciona o grado de formación
específica que debe ter un graduado do ámbito
tecnolóxico, xurídico o económico para desenvolverse
profesionalmente no ámbito do negocio marítimo.

MÁSTER UNIVERSITARIO
ENXEÑARÍA MARIÑA / 60 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Universidade da Coruña
(Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas)

Catálogo de
profesións
# Xefe de máquinas da Mariña Mercante: sempre que se
cursara previamente o Grao en Enxeñaría Mariña.
# Docente.
# Investigador

REQUISITOS DE ACCESO
# Ter cursado un grao da rama das enxeñarías ou
equivalente.
# Terán preferencia os graduados en Enxeñaría Mariña,
itinerario en Enerxía e Propulsión, ou equivalente.
Que aprendemos?
Coñecementos técnicos que debe ter un enxeñeiro mariño,
o cal inclúe a formación en técnicas de xestión, re-deseño,
montaxe, operación e mantemento de todo o equipamento
de buques e artefactos mariños. Os estudos enmárcanse
nun perfil de especialización no ámbito da actividade técnica
que, ademais, permitirá ao estudante unha orientación cara a
estudos de doutoramento e investigación.
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Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

MÁSTERS

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN
MARÍTIMA E XESTIÓN PORTUARIA / 60 CRÉDITOS
Centro no
que se cursa
# Instituto Universitario de estudos marítimos.
(A Coruña)
# Modalidade on-line

REQUISITOS DE ACCESO
# Posesión dun título universitario oficial (Graduado
universitario ou equivalente),
# Profesionais que acrediten unha experiencia
profesional de, como mínimo 2 anos.
Que aprendemos?
Adquirir coñecementos dende o punto de vista xurídico
e económico. Aprendendo a planificar, organizar e
dirixir empresas do ámbito portuario.

Catálogo de
profesións
# Postos de responsabilidade en empresas portuarias.

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

FORMACIÓN
DE LECER

FORMACIÓN EN ESCOLAS NÁUTICAS DE LECER

LICENCIA DE NAVEGACIÓN
REQUISITOS DE ACCESO
# Ter cumpridos 18 anos.
# Ter cumpridos 16 anos con consentimento paterno.

Centro no
que se cursa
# Escolas Náuticas

Catálogo de
profesións
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# Título de navegación

Que aprendemos?
Navegación en barcos de eslora ata 6 metros e distancia de
ata 2 millas dun porto, mariñaou lugar de abrigo. Navegación
diúrna. Motos náuticas de clase C con potencia inferior a 55 CV.

Titulacións
relativas
ó mar
e a pesca

FORMACIÓN
DE LECER

FORMACIÓN EN ESCOLAS NÁUTICAS DE LECER

Patrón/oa de Navegación Básica P.N.B
REQUISITOS DE ACCESO
# Ter cumpridos 18 anos.
# Ter cumpridos 16 anos con consentimento paterno.

Centro no
que se cursa
# Escolas Náuticas

Catálogo de
profesións

# Patrón de navegación básica.

Que aprendemos?
Navegación en barcos de eslorade 8 metros, motor 8 metros.
Motos de auga sen límite de potencia. Distancia: 5 millas dun
porto, mariñaou lugar de abrigo.

Patrón/oa de Embarcacións de Recreo P.E.R.
REQUISITOS DE ACCESO
# Ter cumpridos 18 anos.

Centro no
que se cursa
# Escolas Náuticas

Catálogo de
profesións

# Patrón de embarcacións
de recreo

Que aprendemos?
A navegar en embarcacións de 15 metros de potencia
ilimitada e ata 12 millas de distancia da liña que discorre
paralela á costa e interinsular. Inclúemanexo de toda clase
de motos acuáticas. Se se realizan 24 horas de prácticas (4 h
como mínimo de navegación nocturna), o PER habilitará para
navegar embarcacións de ata 24 metros de eslora e travesías
entre a Península e as Illas Baleares.

Patrón/oa de IATE
REQUISITOS DE ACCESO
# Ter cumpridos 18 anos.
# Título anterior: P.E.R. (Patrón de Embarcaciones de Recreo)

Centro no
que se cursa

Que aprendemos?
Patrón de barcos con 24 metros de eslora e distancia de 150
millas. Inclúe manexo de toda clase de motos naúticas.

# Escolas Náuticas

Catálogo de
profesións

# Patrón de iate

CAPITÁN de IATE
REQUISITOS DE ACCESO
# Ter cumpridos 18 anos.
# Título anterior: Patrón de iate.

Centro no
que se cursa

Que aprendemos?
Navegación en barcos de eslora se límite e distancia sen límite.

# Escolas Náuticas

Catálogo de
profesións

# Capitán de iate
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CENTROS DE ENSINO
QUE IMPARTEN
AS TITULACIÓNS
Galicia conta con centros especializados
no sector do mar, cunha formación
marítima de vangarda. Estas
institucións esfórzanse para formar a
profesionais da pesca, da acuicultura,
da enxeñería, do marisqueo e de
salvamento marítimo.

IES UNIVERSIDADE LABORAL (CULLEREDO)
T. 881 960 820
@. ies.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.es
IES JOHAN CARBALLEIRA (BUEU)
T. 886 159 176
@. ies.johan.carballeira@edu.xunta.es

IGAFA INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA (ILLA DE AROUSA)
T. 886 159 304
@. igafa.acuicultura@edu.xunta.es
ESCO OFICIAL NAÚTICO- PESQUEIRA (RIBEIRA)
T. 881 866 317
@. escola.nautica.ribeira@edu.xunta.es
INSTITUTO MARÍTIMO PESQUEIRO DO ATLÁNTICO (VIGO)
T. 886 110 825
@. inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.es
ESCOLA DE FP MARÍTIMO-PESQUEIRA (Bueu)
T. 886 151 093
@. nautica.bueu@xunta.gal
ESCOLA NÁUTICA-PESQUEIRA (FERROL)
T. 881 938 212
@. escola.nautica.ferrol@edu.xunta.es
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
T. 981 167 000 / 1063
@. evalua@udc.es
UNIVERSIDADE DE VIGO
T. 986 813 817 / 986 813 603
@. diversidade@vigo.es
CIFP CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL MAR. (XIXÓN)
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T. 985 325 808
@. info@cifpdelmar.es

Departamento exportadores 14, Lonxa de Marín, Porto de Marín. 36900 Marín
T. 886 21 30 15 / 698 18 08 87

@. gacpontevedra@gmail.com

www.galpriadepontevedra.org		

Máis Info: https://galp.xunta.galp		

COLABORAN:
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REMUDA
xeracional
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