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__Proxecto:    ACERCAMENTO DO SECTOR PESQUEIRO, MARISQUEIRO E 
ACUÍCOLA AOS CENTROS DE ENSINO PARA O RELEVO XERACIONAL. RELEVO 
XERACIONAL II. 

__Código:   COOP2021-003 

__Convocatoria:  Medida 4.1.3. Convocatoria 2021 ao abeiro da Orde do 3 de 
agosto de 2016, modificada pola Orde do 29 de decembro de 2020.	 	 	    

__Tipo: Cooperación 

__Beneficiario/s:  

	 Asociación Grupo de Acción local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa (NIF: 
G70196597),  

	 Asociación Grupo de Acción local do Sector Pesqueiro A Mariña Ortegal (NIF: 
G27386192),  

	 Asociación Grupo de Acción local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte 
(NIF: G70454657),  

	 Asociación Grupo de Acción local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur 
(NIF: G70184494)	  

	 Asociación Grupo de Acción local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo - A 
Guarda (NIF: G94000510) 

	 Asociación Grupo de Acción local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra 
(NIF: G36593606) 

__Importe total 1ª anualidade: 47.117,40€ (IVE engadido). 
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1. Descrición das actividades. 

Tal como se establece na memoria inicial do proxecto, na súa páxina 11 
(apartado 3.2) e posteriormente na páxina 40 (apartado 1.2. de actividades 
para implantación do proxecto), as actividades contempladas nesta primeira 
anualidade son as que se describen de seguido, en cor laranxa. 

ACTIVIDADE 1. Captación, Traballo de Campo, Visitas e Entrevistas previas. 

Esta actividade é quizáis a máis importante do proxecto sobre todo no tocante 
ao seu arranque, para dar a coñecer a iniciativa a canta máis xente mellor, 
difundilo e tratar de captar centros educativos para a súa participación. Esto 
levouse a cabo nestes meses dende o comezo co curso escolar, en 
setembro, a través das sesguintes vías: 

A____Contacto cos posibles centros educativos destinatarios mediante vía 
telefónica e por correo electrónico pero sobre todo de xeito presencial, 
mediante visitas e reunións coas direccións dos centros a fin de facerlles 
chegar a información do proxecto de primeira man e resolver as dúbidas que 
puideran ter. 

Envióuselles o cartel elaborado, a información e páxina web do proxecto e o 
programa de contidos vía correo electrónico aos centros de ensinanza 
secundaria públicos, concertados e privados dos seis GALP promotores. 

Fixéronse visitas presenciais en todas as localidades dos seis GALP promotores, 
entregando cartelería do proxecto e reuníndose a asistencia técnica coas 
persoas responsables dos centros educativos. 
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Contactouse coas direccións, vicedireccións e/ou orientadores vía telefónica e 
visitáronse presencialmente os centros de ensinanza secundaria dos seis 
GALP, deixando para o final os pertencentes ás grandes cidades (A Courña, 
Pontevedra e Vigo) por unha cuestión de funcionalidade e tamén polo criterio 
establecido polos GALPs promotores para a orde de inscrición dos centros 
en cada territorio (haberá un mínimo de 5 en cada territorio GALP durante o 
desenvolvemento do proxecto e ata un máximo de 15 centros, a inscrición 
farase a través do formulario web habilitado para tales efectos e a orde de 
inscrición será sempre por recepción da mesma pero dando prioridade a que 
participen centros educativos de diferentes localidades, é dicir, que si hai 
dous de Vigo, accederá o primeiro e o segundo terá que esperar por si 
houbese inscricións doutras localidades. Atendendo a esto e tendo en conta 
a cantidade de centros nas grandes cidades, decidiuse comezar as visitas 
presenciais e entrega de cartelería polos demais concellos). 

B____ Fíxose chegar a información do proxecto aos concellos dos diferentes 
territorios GALP a través do correo electrónico (moitos deles dinfundírono a 
través das súas vías, redes sociais e páxina web) e en moitos casos 
entregóuselles cartelería en formato físico. 

 

C_____Nalgúns territorios, ademais, fíxose unha rolda /acto de prensa inicial 
nalgún dos centros de ensino inscritos (por exemplo no territorio do GALP Ría 
de Pontevedra, GALP Ría de Arousa, GALP Ría de Vigo A Guarda ou GALP 
Golfo Ártabro Sur. Os xerentes en cada caso achegáronse coa asistencia 
técnica para difundir o proxecto no centro de ensino escollido, animalos a 
participar e aproveitaron para convocar a medios e facer así que a 
información chegase a máis xente. 

	 Amósanse fotos no anexo correspondente. 
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____ Para esta fase de captación tamén se fixo chegar a información vía correo 
electrónico a numerosas entidades dos diferentes territorios que ou ben están 
relacionadas co sector pesqueiro (confrarías de pescadores, asociacións 
bateeiras, de armadores e outras), ou ben cos centros de ensino (ANPAS, 
Consellería de Educación, ...) e incluso a entidades do sector turístico, 
asociacións empresariais etc que pola súa influencia no territorio no que se 
atopen poden chegar con maior eficacia a nivel local. 

En termos máis cuantitativos podemos dicir que: 

- a día de hoxe están inscritos 51 centros de ensino nos seis territorios, que 
supoñen un total de 2.110 escolares de 4º E.S.O. 

- visitáronse presencialmente para esta fase de captación 111 centros de ensino, 
e falouse directamente por teléfono con máis de 160 aos que se lles enviou 
toda a información por correo electrónico (pódense ver os listados en 
anexos). 

ACTIVIDADE 2. Acto de Presentación e Acto de Clausura para a 
presentación de resultados. 

Nesta primeira anualidade realizouse o ACTO DE PRESENTACIÓN do proxecto, 
un evento que entendemos de interese dado que non só da a coñecer o 
proxecto polo miúdo (a asistencia técnica desglosa o que s evai facer, como, 
onde e con quen) senón que ademais aglutina a persoas de diferentes 
sectores, algunhas receptoras do mesmo, que se relacionan entre sí e que 
van ir falando do proxecto, contribuíndo así á súa difusión. 

 

O acto tivo lugar o día 8 de setembro, mércores, ás 18h, no Auditorio do Museo 
do Pobo Galego en Santiago de Compostela e o seu desenvolvemento tivo 
lugar da seguinte maneira (segundo se establece no programa que consta en 
anexos): 
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- Benvida por parte da mesa presidencial. Nela interviñeron: 

	 	 * María Vales, presidenta do GALP Ría de Arousa e 

	 	 * Basilio Otero, presidente da Federación Española de Confrarías de 
Pescadores. 

- Presentación do proxecto por parte de: 

	 	 * Rosa Carballo, xerente do GALP Ría de Arousa, grupo coordinar do 
proxecto de cooperación e 

	 	 * Mª Calvo, asistencia técnica do proxecto. 

- Degustación de produtos do mar. Na que houbo elaboración de tapas con 
produtos do mar característicos de cada un dos territorios dos GALP que 
promoven o proxecto. 

Amósanse o programa e a invitación do acto en anexos. 

O evento tivo unha duración aproximada de 1h 30 min, ademais da degustación 
final (que tivo lugar nos pasillos do museo próximos ao Auditorio) e a él 
asistiron 34 persoas (pódese ver listado en anexos). 

 

Mesa de benvida 
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Representantes dos GALP promotores 

ACTIVIDADE 4. Actuacións para publicidade e comunicación do 
proxecto. 

Tal como se establece na memoria do proxecto (páxina 38), para dalo a coñecer 
e acadar os obxectivos que se espera, as actuacións organizadas son as que 
seguen: 

1. O ACTO DE PRESENTACIÓN realizado na primeira semana de setembro. 
Nel, ademais dos medios de comunicación (televisión e prensa escrita e 
dixital) que o cubriron estaban as persoas representantes das entidades 
do sector pesqueiro que son as que van facer difusión boca a boca e 
través das vías das que as súas entidades dispoñan. 

Amósanse fotos do evento en anexos. 
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2. ENVÍO DA INFORMACIÓN DO PROXECTO. Mediante correo electrónico 
fíxose chegar a información do proxecto a todas implicadas dende os 
centros educativos, primeiros interesados por ser o destinatario principal 
ata entidades do sector, concellos, asociacións de distintos tipos, etc 

3. CARTELERÍA ELABORADA PARA PROMOCIÓN E DIFUSIÓN. Foi elaborado 
un cartel que se empregou e está a empregar en formato dixital e tamén 
en formato físico (tamaño A3) que foi entregado a 
diferentes entidades a través 
dos GALP e nas 
visitas da fase de 
captacións aos 
centros educativos 
de sencundar ia. 
Tamén foi elaborado 
un soporte tipo roll 
u p p a r a a s 
presentac ións de 
captación que houbo 
nos diferentes centros 
educativos. Na web 
r e l e v o 2 . o r g e s t á 
dispoñible tamén o 
programa de contidos 
que será empregado 
nas sesións formativas; a 
folla de ruta sobre a que 
se traballará e coa que se 
c o n s e g u i r á n o s 
obxectivos plantexados na 
iniciativa RELEVO2. 
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4. PÁXINAS WEB E REDES SOCIAIS. O proxecto está presente e difúndese no 
espazo web relevo2.org e ademais está presente nas web dos GALP e 
doutras entidades que colaboran na súa difusión e promoción. Do mesmo 
xeito ocorre coas redes sociais (pódese atopar o proxecto nas diferentes 
redes dos GALP promotores e tamén nos perfís creados en Instagram 
(@relevo2) e Facebook (RELEVO2_Mocidade Abordo). 

 

5. PRODUTOS DE MERCHANDISING. Como outra das vías de promoción e 
difusión do proxecto empregouse a entrega de materiais ao alumnado, 

cos logos, imaxes e nome do proxecto. Concretamente o produto 
escollido e que será entregado a cada un dos 

escolares part icipantes, docentes 
implicados e persoas do sector que 
están a colaborar e seguirán 

colaborando coa iniciativa (ata o de 
agora mediante visitas para esa 

divulgación e captación de posibles 
ideas e proxectos para o manual de 

boas prácticas) é unha mochila de tela, 
en cor azul, con asas en tipo cordón en 

cor blanco, tal como se amosa na imaxe 
da esquerda. 

O modelo da mochila cos logos do 
proxecto é o que se amosa debaixo. 
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Nota: en Anexos inclúense fotos da entrega do merchindising nas visitas de 
profesionais en centros de ensino. 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Mantívose un contacto estreito continuado 
cos medios de comunicación (televisión, radio e prensa, escrita e dixital) 
ben polo envío de información por parte da asistencia técnica e xerencia 
dos GALP ou ben pola solicitude por parte dos medios de información 
específica sobre o proxecto. Ademais nas diversas intervencións 
realizadas ata o de agora (acto de presentación, actos en diferentes 
institutos nos diferentes territorios) sempre se anunciou e publicitou o 
proxecto RELEVO2 de cara á captación de destinatarios e á publicidade 
do mesmo. Tamén se enviaron varias notas de prensa por parte da 
asistencia técnica e os diferentes GALP para comunicación das diversas 
fases do proxecto (arranque, captación, acto de presentación nun 
centro,...). 

 

ACTIVIDADE 5. Deseño e elaboración de manual de boas prácticas. 

Trátase dun manual de boas prácticas que pretende ser unha guía de uso 
práctico non só para os GALPs senón tamén para os centros educativos 
e en concreto para os orientadores dos mesmos que poderán ver no 
documento unha guía de contido coa que asesorar ao alumnado en 
relacións ás posibles saídas e itinerarios profesionais en relación ao sector 
pesqueiro.

 

Constará dos contidos que se describen de seguido: 

1. por unha parte contará cunha recompilación dos oficios do mar, para dalos a coñecer 
e poñelos en valor. 
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Tal como se establece na memoria 
inicial do proxecto, este documento 
pretende ser unha guía con dous 
obxectivos: 

-servir de información a persoas 
in te resadas , en concre to ao 
alumnado co que se traballará e, 

-servir de documento para unha 
boa orientación aos centros de 
ensino e sobre todo aos servizos 
de orientación. 

Todo esto especif ícase no 
borrador que vai en Anexos. 

As tarefas en relación a este punto que se desenvolveron foron as relativas a: 

A-Reunións mantidas para a obtención dunha proposta xeral de contidos a modo de índice, 
elaborada entre todos os GALP promotores e segundo as características dos oficios do 
sector que destaquen e sexan máis relevantes. 

B-Elaboración final dese programa de contidos/índice que será a folla de ruta do manual a 
elaborar. 

C-Recompilación, búsqueda e organización (redacción etc) dos contidos que se incluirán no 
documento para ter o borrador inicial. 
 
D- Reunións con persoas do sector que ocupan diferentes postos de traballo cun obxectivo 
dobre:  
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d1.- buscar a súa implicación activa para asistir aos centros de ensino e falar do seu oficio e 
do proxecto e,  
d2.- difundir os oficios do sector a fin de propiciar posibles ideas de proxectos que puideran 
ser incluídas nese documento de boas prácticas. Fixéronse visitas destas en todos os 
territorios dos GALP participantes e en varios centros educativos en cada un deles. 

E- Visitas propiamente ditas das persoas do sector aos institutos (amósanse fotos en 
anexos). 

Das persoas que colaboraron nesta recompilación de información sobre o seu oficio para 
este manual algunhas asistiron a esas visitas nos centros de ensino; o contacto directo con 
profesionais do eido empresarial e o achegamento a experiencias reais constitúen unha das 
mellores formas de axudar na orientación educativa. 

____Algunhas desas persoas foron: 

] Manuel Suárez, xerente de ACERGA (Asociación de Armadores de Cerco de Galicia) e 
traballador na lonxa de Sada. Pertence ao territorio do GALP Golfo Ártabro Sur e falou 
sobre o seu traballo, cal é a súa formación e detalles sobre algunhas remuneracións salariais 
de diferentes postos no sector pesqueiro. 

  Memoria de Xustificación 1ª anualidade                                                                                                         de                                                                                       13 33



 

 

] Miguel Iglesias, mariscador e 
patrón maior da Confraría de 
Rianxo. Pertence ao GALP Ría 
de Arousa e falou sobre as 
saídas profesionais do sector, a 
remune rac i ón que pode 
percibir un mariscador ou 
bateeiro e sobre as titulacións e 
certificados que hai que obter 
para poder desempeñar ese 
traballo. 

] Miguel Estévez, mariscador a pé e vicepatrón da Confraría de Miño. Pertence ao GALP 
Golfo Ártabro Norte. Visitou os IES e ademais de falar sobre o seu oficio, achegou datos 
sobre os salarios, o seu día a día e os requisitos precisos para a obtención dos carnés e 
certificados necesarios. 
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] Ignacio, gardapescas na 
Confraría de Celeiro. Pertence 
ao GALP A Mariña Ortegal e 
estivo explicando os pasos que 
é p r e c i s o d a r p a r a s e r 
gasdapescas, que titulacións 
son precisas e que diferencia 
h a i c o s g a rd a c o s t a s o u 
personal do SEPRONA. Tamén 
s i n a l o u c a l é o s a l a r i o 
aproximado, así como as 
funcións e o territorio no que 
profesionais coma él teñen 
competencias. 

] María Jesús, presidenta da Asociación de Redeiras Cabo de Burela, no territorio do GALP 
A Mariña Ortegal falou aos estudantes sobre o seu oficio, as horas de traballo e a 
remuneración (que lles sorprendeu que fose por “peza amañada” e non por horas de 
traballo), comentou sobre o único curso existente a día de hoxe e recoñecido pola 
administración para ser redeira. 
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] Pola súa parte, Severino Casal, vicepatrón da Confraria de Redondela e pescador, e tamén 
representante de Amarturmar Turismo Marinero, foi outro dos profesionais que participou nas 
visitas do programa Relevo2, neste caso no territorio do GALP Ría de Vigo A Guarda. 

] Simón Sabarís, da Confraría de Pescadores de Portonovo e recolector de recurso 
específico, no Concello de Sanxenxo, estivo, no territorio do GALP Ría de Pontevedra, Foi 
unha visita moi interesante, falando da súa experiencia de vida e da sua paixón polo mar.  
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] José Luis Martínez, pescador xubilado, da confraría de pescadores de Cangas, pertencente 
ao territorio do GALP Ría de Vigo A Guarda falou dos seus anos en activo, do que se loitou 
por acadar mellores condiciñons no traballo, comentou sobre salarios e remuneracións 
económicas. 

 

N a s s e s i ó n s d e e n c o n t r o s c o s 
profesionais do sector entregouse ao 
alumnado o merchandising que se 
elaborou e que será entregado a todos os 
participantes e colaboradores a partires da 
segunda anualidade. 
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2. Por outra banda, contará con exemplos de proxectos, experiencias reais dos 
diferentes territorios GALP para que sirvan de guía ou referencia. 

Esta segunda parte será completada na súa totalidade na segunda 
anualidade, con información de posibles ideas que puideran xurdir nos 
centros de ensino e de formación profesional e incluso con información 
doutros proxectos de éxito nos territorios. 

Entendemos que a folla de ruta, o máis laborioso en canto a recopilación de 
información e establecemento dos contidos que se queren promocionar 
neste documento queda encamiñado agora pero, o documento final 
débemos establecelo e rematalo na segunda anualidade debido que, os 
bloques de contidos do programa para as sesións de formación, farán 
que sexan moitos os profesionais do sector que poidan participar e eso, 
pode implicar que certos contidos que agora se contemplen, se queiran 
modificar ou incluso, que certos contidos de interese non se estean 
contemplando, e se queiran incoporar. De ahí que o Manual de Boas 
Prácticas final, se remate e faga público na segunda anualidade. 

Nesta primeira anualidade, o relativo a este manual non inclúe en ningún caso 
información relativa á súa parte estética, á parte de diseño gráfico, 
maquetación, ou ilustracións e imaxes que deberán ser incorporadas na 
segunda anualidade para os documentos finais dixitais e en formato físico. 
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O Manual de Boas Prácticas contará cun índice que incluirá os puntos que 
seguen: 

- INTRODUCCIÓN. 

- PRESENTACIÓN. 

	 BENEFICIOS DUN MANUAL DE BOAS PRÁCTICAS. 

- DESTINATARIO. 

- ORIENTACIÓN NO SECTOR DO MAR. 

	 OFICIOS. 

	 TITULACIÓNS, CENTROS DE FORMAICÓN E SAÍDAS PROFESIONAIS. 

- BOAS PRÁCTICAS. EXPERIENCIAS REAIS. 

	 PROXECTOS DE ÉXITO POR TEMÁTICAS. 

- BIBLIOGRAFÍA. 

- PÁXINAS WEB CONSULTADAS. 

- CONCLUSIÓNS. 

- GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO. CONTACTO. 

O borrador do manual, co índice, a 
e s t r u c t u r a e o s c o n t i d o s 
encamiñados que se i rán 
m o d e l a n d o c o 
desenvolvemento do proxecto 
e ata obter o documento final 
amósase en anexos, para non 
incluilo como contido propio 
dentro desta memoria de 
xustificación. 
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2. Obxectivos acadados e Indicadores de Resultado 

De seguido indícanse os obxectivos xeral e específicos do proxecto e 
xustifícase o por qué se considera que foron acadados. 

OBXECTIVO XERAL 

Buscar o relevo xeracional no sector pesqueiro galego a través dunha ferramenta 
común: a capacitación das mozas e mozos dos diferentes territorios a través da 

formación e do mellor coñecemento dos recursos locais. 

Realmente este obxectivo debería ser valorado unha vez rematada a totalidade do 
proxecto, as dúas edicións e incluso, pasado un tempo, para comprobar a posta en 
marcha dalgunha iniciativa e a inclusión no tecido laboral dalgunha das persoas 
participantes. 
De momento o que podemos dicir, a raíz das actividades realizadas e sobre todo da 
parte de titorías individualizadas é que moitos dos participantes, por non dicir, todos, 
conseguiron encamiñar o seu futuro laboral e moitos deles, encamiñar a idea que xa 
tiñan e que conseguiron madurar. Por suposto todas as ideas vinculadas en relación ao 
sector pesqueiro e aproveitamento dos recursos da súa zona. Os mozos e mozas 
deben coñecer o sector na súa amplitude para poder valoralo e poder querer mantelo e 
formar parte activa del. Entendemos que as actuacións realizadas deste proxecto 
contribúen a eso. 

	 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

-	 Facilitar espazos de posta en común, en relación ao sector pesqueiro, para 
mozas e mozos  do territorio que teñen inquietudes e obxectivos comúns e 
moito que aportar nos eidos pesqueiro e social. 

Este obxectivo está cumprido no momento en que os participantes dentro de cada 
territorio teñen espazos e comparten actividades cos seus compañeiros e tamén 
cando comparten espazo e visitas ou saídas ou encontros cos participantes 
doutros territorios; descobren persoas de idade similar coas mesmas inquietudes 
e intereses e eso fai que tezan redes de traballo e sociais que son fundamentais. 
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-	 Sensibil izar aos xóvenes na importancia do sector pesqueiro no 
desenvolvemento territorial e a súa repercusión no patrimonio, desenvolvemento 
turístico e oferta gastronómica. 

Queda cumprida esta parte coas actividades realizadas nas que de xeito 
específico se tratar e traballa, na aula e no campo, directamente coas entidades 
e persoas do sector, contidos sobre o sector da pesca e todo o que engloba (ver 
programa no punto 1 de actividades). Os participantes cando coñecen o sector, 
as profesións, os traballos, o que ofrece e supón a nivel local, territorial e de 
comunidade autónoma, descobren unha realidade, coa que conviven e da que 
moitos deles viven (directa ou indirectamente) que queren manter, coa que se 
sensibilizan. 

-	 Continuar apoiando a profesionalización do sector pesqueiro e fomentando a 
innovación para que se siga a manter como un motor da nosa economía a través 
da creación de emprego, apoio á empleabilidade e/ou da inclusión social. 

O apoio á profesionalización e á innovación no sector pesqueiro é unha das liñas deste 
proxecto e esto ponse de manifesto nos encontros e visitas que facemos, sempre con 
persoas e entidades que entenden e defenden o mesmo; a boa forma de facer e 
traballar, o respeto polo mar e a pesca en todos os aspectos (sostibilidade en todos os 
procesos) e respeto polo traballo, as persoas que o fan e o medio no que se fai. 
Coñecer ideas e proxectos que aposten pos esos aspectos é o ideal porque é o que se 
pretende transmitir. 
Ao igual que o resto de obxectivos, deberase valorar en ambas edicións e unha vez 
rematado o proxecto completo. 

-	 Poñer de manifesto a importancia de preservar os recursos e zonas costeiras e 
de loitar en contra do cambio climático. 

Exactamente igual que no punto anterior, este obxectivo é unha das liñas clave de todo 
o proxecto e un dos aspectos nos que máis se incide: a conservación dos recursos 
para o mantemento e futuro do sector e todo o que implica. E preservar os recursos 
implica preservar e coidar o medio no que se atopan, é dicir, o territorio no que vivimos 
e convivimos.  

En termos xerais entendemos que todos os obxectivos específicos están tamén 
acadados, aínda que deben ser revisados cando remate a segunda anualidade e tamén 
de xeito global cando finalice o proxecto. 
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RESULTADOS 

Tal como se menciona na memoria (páxina 17) os resultados máis inmediatos e que de 
xeito xeral se queren conseguir son: 

- Un maior número de persoas en (idade de traballar e/ou escoller estudos superiores) con 
máis información sobre os recursos, ferramentas e oportunidades que o sector ofrece. 

- Elevado número de centros participantes (mínimo establecido de 5 por territorio GALP). 

- Un maior número de centros educativos con información actualizada sobre as saídas 
profesionais do mar e os recursos e ferramentas que ofrece. 

- Un maior número de profesionais da orientación con materiais informativos e divulgativos 
actualizados cos que poden mellor a súa orientación de cara ao alumnado que amose 
interese no sector da pesca. 

-Un maior número de ideas de proxectos a través do Manual de Boas Prácticas. 

- Máis mulleres participando en actividades relacionadas co sector. 

Segundo estes criterios establecidos, podemos mencionar os indicadores seguintes 
indicadores. 
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INDICADORES  
Nesta primeira anualidade podemos mencionar como indicadores de 

resultado e por tanto, do éxito do proxecto nestes meses, os que van de 
seguido: 

1 Número de centros educativos destinatarios inicialmente da información do 
proxecto vía telefónica, de xeito presencial ou mediante correo 
electrónico. 

2 Número de centros educativos inscritos no programa para a súa 
participación (acadando o mínimo previsto en cada territorio GALP) ou o 
que sería o mesmo, o número de formularios de inscrición recibidos a día 
de hoxe. 

3 Número de escolares que van ser receptores das sesións formativas na 
segunda anualidade (este dato manéxase porque é un dos que se solicita 
no formulario de inscrición recibido por parte de cada centro educativo). 

4 Número de docentes dos institutos implicados nas sesións deste programa, 
que constitúen un maior nº de persoas adultas con responsabilidade en 
educación que terán máis informaicón e recursos a final de curso no eido 
do sector pesqueiro. 

5 Reunións mantidas para coordinación con profesionais do sector de cara á 
súa participación en visitas aos centros educativos para difusión do 
proxecto, fomento do coñecemento dos oficios do mar e contribución ás 
ideas e proxectos que poderán ser incluídos nese manual de boas 
prácticas. 

6 Número de persoas do sector pesqueiro que colaboraron e participaron 
activamente para a elaboración dos contidos e ideas para o manual de 
boas prácticas. 

7 Número de mulleres inscritas para participar no proxecto (no formulario 
inicial de inscrición solicítase por separado o nº de participantes homes e 
participantes mulleres de cada centro). 
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3. Reunións periódicas de coordinación 

Na memoria inicial de presentación do proxecto e nela, no seu punto 
“Actividade 2 REUNIÓNS PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN” 
menciónanse as reunións mínimas de coordinación que se deben realizar 
para asegurar o control e calidade do proxecto en todas as súas fases. 

As reunións realízanse para facer un seguemento do servizo por parte da 
entidade adxudicataria de maneira que, se fose necesario, se puideran 
modificar e corrixir certos aspectos durante a propia execución. 

De xeito concreto podemos dicir que a coordinación foi realizada polo GALP 
representante, o GALP Ría de Arousa e consistiu na supervisión do 
proxecto, aclaración de dúbidas ou colaboración en difusión a través de 
redes sociais. A metodoloxía empregada foi mediante o emprego de 
correos electrónicos, vía telefónica, reunións e participación puntual, por 
parte da xerente en titorías, seminarios e visitas.  

A xerente do GALP reúnese en diferentes ocasións coa entidade 
adxudicataria, asistencia técnica, para ir valorando e avaliando as 
actuacións que se van executando. Sobre isto, establécense as reunións 
con todos os GALP, para informalos do realizado, valorar entre todos e 
tomar aquelas decisións que sexa preciso. 

Para esta primeira anualidade na memoria considéranse tres reunións das 
que se xuntan as actas correpsondentes: ACTA 1, ACTA 2 e ACTA 3. 
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4. ANEXOS 

1. - Listados de firmas de centros de ensino visitados nos que se entregou o 
material de cartelería elaborado (cartel tamaño A3). 

	 2. - Listado completo dos centros de ensino, potenciais participantes,  
receptores da información do proxecto vía email e telefónica. 

	 3    - Listado dos centros inscritos actualmente no RELEVO2. 

	 4.  - Programa de contidos que serán abordados durante o desenvolvemento 
das sesións formativas na 2ª anualidade. 

5. - Fotos dos actos/roldas de presa nalgún centro de ensino para a 
captación de participantes. 

6.- Fotos das visitas de persoas do sector aos centros de ensino (xa se 
inclúén tamén neste documento). 

7. - Modelo de invitación ao Acto de Presentación. 

8. - Modelo de Programa do Acto enviado ás persoas que confirmaron 
asistencia. 

9. - Listado de Asistentes ao Acto de Presentación. 

10. - Fotos do Acto de Presentación. 

11.- Noticias de prensa e páxinas web ou redes sociais. 

12.- Borrador inicial do Manual de Boas Prácticas. 

13.- Actas de reunións periódicas. 
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Estimado ...  
 
Poñémonos en contacto convosco para facervos coñecedores do proxecto RELEVO2  que 
temos en marcha. 
 
Trátase dun proxecto de colaboración promovido polos Grupos de Acción Local do Sector 
Pesqueiro que van de seguido:  
 
GALP A MARIÑA - ORTEGAL. 
GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE. 
GALP GOLFO ÁRTABRO SUR. 
GALP RÍA DE AROUSA.  
GALP RÍA DE PONTEVEDRA. 
GALP RÍA DE VIGO – A GUARDA. 
 
 

O que este proxecto pretende é trasladar ao alumnado dos centros de ensino, de xeito 
ameno, dinámico e práctico, as posibilidades que ofrece o sector pesqueiro para que 
mozos e mozas sexan coñecedores do que deben facer/estudar para entrar a formar 
parte do sector e constituír o verdadeiro relevo xeracional. 
 
Ademais entre os seus obxectivos tamén se atopan:  
 

• Poñer en valor o sector pesqueiro entre a comunidade escolar en idade de 
traballar e/ou de escoller estudos superiores. 

• Valorizar o sector pesqueiro en termos económicos, dando a coñecer a 
demanda real existente para diferentes postos de traballo no mar e dando a 
coñecer as saídas profesionais existentes no mesmo. 

• Ofrecer unha formación máis cuantitativa, que pretende achegar a realidade do 
sector pesqueiro en termos de oportunidades laborais, a fin de captar persoas 
que conformen ese relevo xeracional. 

 

A iniciativa vai dirixida aos centros educativos de educación secundaria obrigatoria 
(concretamente a alumnado de 4º de E.S.O. ) que estean nalgún dos concellos que 
conforman os territorios dos GALP promotores. 
 
 
 



 

O proxecto RELEVO 2_Mocidade Abordo trata de achegar o sector pesqueiro, 
marisqueiro e acuícola ao alumnado de 4º de E.S.O. a fin de que coñezan as saídas 
profesionais e todo o que este sector lle ofrece na nosa comunidade. 

Trátase dun programa a realizar nos diferentes IES interesados que se inscriban no que 
se poñerá en valor e se darán a coñecer os recursos do sector a disposición dos mozos 
e mozas para que poidan formarse e telos coma unha opción de futuro. 

O programa abordará o desenvolvemento da ECONOMÍA AZUL e fará fincapé 
especialmente en: 

 a) PESCA E ACUICULTURA 

b) TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN 

c) TURISMO E DEPORTES NÁUTICOS. 

Dentro de cada un destes bloques haberá unha serie de contidos que se abordarán de 
xeito ameno e dinámico nas aulas, ben a través de sesións de formación e divulgación 
ou ben mediante a visita de diferentes persoas profesionais do sector. 

A información detallada, o tríptico, carteis e o formulario de inscrición atópanse no espazo 
web relevo2.org 
Para máis información e contacto directo podedes contactar coa oficina do GALP do voso 
territorio ou directamente coa asistencia técnica do proxecto no email info@relevo2.org ou no 
número de móbil 633 33 54 63. 
 
Pola presente, pedimos a vosa colaboración para que, mediante as vías das que dispoñades, 
poidades facer difusión e promoción do proxecto RELEVO 2 e animámosvos a participar no 
mesmo cubrindo o formulario de inscrición dispoñible na páxina web mencionada. 

Tamén nos gustaría poder visitarvos no instituto para comentarvos polo miúdo sobre o 
proxecto e as súas actuacións. 

Agradeceríamos nos dixésedes con que persoa do centro nos debemos poñer en contacto para 
poder concertar unha cita e así poder avanzar, neste inicio de curso, sen restarvos demasiado 
tempo. 

Grazas de antemán, 

Un saúdo. 

 

 

mailto:info@relevo2.org
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TIPO DE CENTRO NOMBRE TELEFONO EMAIL

IES MARIA SOLIÑO 886120012 ies.maria.solino@edu.xunta.es

Monte Carrasco 886110160 ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.gal

RODEIRA 986303933 ies.rodeira@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Sagrada Familia 986329575 cpr.sagrada.familia.cangas@edu.xunta.es 

CPR Plurilingüe Casa de la Virgen 986392313 cpr.casadelavirgen@edu.xunta.gal

Plurilingüe Compañía de María 986300580 cpr.compania.maria.cangas@edu.xunta.gal

Eduardo pondal 986303032 cpr.eduardo.pondal@edu.xunta.gal

IES AS BARXAS 886120503 ies.asbarxas@edu.xunta.gal

IES Plurilingüe A Paralaia 886120354 ies.paralaia@edu.xunta.gal

CPI do Toural 886151766 cpi.toural@edu.xunta.gal

IES IES SOUTOMAIOR 886159801 ies.soutomaior@edu.xunta.gal

CPR CPR SANTIAGO APOSTOL 986700086 cpr.apostol.soutomaior@edu.xunta.gal

IES Mendiño 886110590 ies.medino@edu.xunta.gal

PEDRO FLORIANI 886120413 ies.pedro.floriani@edu.xunta.gal

CPR CPR Plurilingüe Vigo 986400762 cpr.vigo@edu.xunta.gal

IES chapela 886110610 ies.chapela@edu.xunta.es

SAN SIMON 886110635 ies.san.simon@edu.xunta.gal

IES Castelao 886111111 ies.castelao.vigo@edu.xunta.gal

A GUIA 886111003 ies.guia@edu.xunta.gal

San Tomé de Freixeiro 986231667 ies.santome.freixeiro@edu.xunta.gal

Santa Irene 986233799 ies.santairene@edu.xunta.gal

Politécnico de Vigo 986213025 ies.politecnico.vigo@edu.xunta.gal

carlos casares 886120429 ies.carlos.casares@edu.xunta.gal

alvaro cunqueiro 886.111.181 ies.alvaro.cunqueiro@edu.xunta.es

ies de coruxo 986.111.016 ies.coruxo@edu.xunta.gal

ricardo mella 886 121 001  ies.ricardo.mella@edu.xunta.es

ies do castro 986422974 ies.docastro@edu.xunta.gal

republica de uruguai 886 120490  ies.republica.uruguai@edu.xunta.es

ies de teis 886 12 04 85 ies.teis@edu.xunta.es

ies de beade  886 111 030 ies.beade@edu.xunta.gal

ies rosais 2  886120511- 886120512  ies.rosais.2@edu.xunta.es

ies valadares 886 111060 ies.valadares@edu.xunta.gal

Alexandre Bóveda 986292812 ies.alexandre.boveda@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Amor de Dios 986240669 cpr.amordedios@edu.xunta.gal

martin codax 986288095 cpr.martin.codax@edu.xunta.gal

Plurilingüe Divino Salvador 986490320 cpr.divino.salvador@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Escuelas Nieto 986372481 cpr.escuelas.nieto@edu.xunta.gal

 Plurilingüe El Castro 986481762 cpr.elcastro@edu.xunta.gal

Fillas de María Inmaculada 986423988 cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.gal

Plurilingüe Niño Jesús de Praga 986433800 cpr.ninojesusdepraga@edu.xunta.gal

plurilingüe Monterrey 986272047 cpr.monterrey@edu.xunt.gal

Breogan 986273946 cpr.breogan.vigo@edu.xunta.gal

Plurilingüe San Fernando 986410174 cpr.sanfernando@edu.xunta.gal

santa cristina 986251309 cpr.santacristina.vigo@edu.xunta.gal

Apostol Santiago 986371011 cpr.aposto.santiago@edu.xunta.gal

Plurilingüe Atlántida 986233938 cpr.atlantida@edu.xunta.gal

Plurilingüe Alborada 986272432 cpr.alborada@edu.xunta.gal

Plurilingüe Barreiro 986467800 cpr.barreiro@edu.xunta.gal

Plurilingüe Compañía de María 986436400 cpr.compania.maria.vigo@edu.xunta.gal

Plurilingüe Labor 986414529 cpr.laor@edu.xunta.gal

Pliurilingüe Losada 986272229 cpr.losada@edu.xunta.gal

Plurilingüe María Auxiliadora 986433855 cpr.maria.auxiliadora.vigo@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe María Inmaculada 986229520 cpr.maria.inmaculada.vigo@edu.xunta.gal

Plurilingüe Miralba 986213047 cpr.miralba@edu.xunta.gal

 Plurilingüe Mariano 986275168 cpr.mariano@edu.xunta.gal

Plurilingüe San Miguel 2 986293282 cpr.sanmiguel2@edu.xunta.gal

Plurilingüe Padre Míguez 986437723 cpr.padremiguez@edu.xunta.gal

Plurilingüe El Pilar 986420022 cpr.elpilar@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro 986420433 cpr.rosalia,castro@edu.xunta.gal

Plurilingüe San Blas - Vista Alegre 986376288 cpr.sanblas@edu.xunta.gal

CPR SAN FERMIN 986272195 cpr.sanfermin.vigo@edu.xunta.gal

cpr sanmiguel 986221325 cpr.sanmiguel@edu.xunta.gal

cpr cluny vigo 986493501

secretaria@clunyvigo.es; 

administracion@clunyvigo.es

cpr plurilungiue san jose de la guia 986376153  info@sanjosedelaguia.com

cpr plurilungue possumus 986371330 cpr.possumus@edu.xunta.gal

cpr esperanza 986.27.49.94 secretaria@colegioesperanza.com

cpr mercantil 986233818 cpr.mercantil@edu.xunta.gal

cpr vivas 986227085 cpr.vivas@edu.xunta.gal

cpr colegio hogar 986 414 311 secretaria.colegio.hogar@afundacion.org

cpr plurilibgue alba 986411810 cpr.alba@edu.xunta.es

cpr aloya 986420722 cpr.aloya.@edu.xunta.gal

cpr cebem 986419899 cpr.cebem@edu.xunta.gal

cpr don bosco 986.23.11.49/986.21.13.01
cpr.sanjuan.bosco@edu.xunta.es; 

vigo@salesianas.org
cpr quinones leon 986278089 cpr.quinones.leon@edu.xunta.gal

cpr atalaya 986276012 cpr.atalaya.cantabria@edu.xunta.gal

cpr andersen 986 46 94 12 cpr.andersen.augalonga@edu.xunta.es

cpr bouza brey 986377238 cpr.bouza.brey@edu.xunta.gal

colexio montesol 986208512 montesol@colexiomontesol.com

cpr las acacias montecastelo 986412488 cpr.lasacacias.montecastelo@edu.xunta.gal

IES IES Escolas Proval 886110369 ies.escolas.proval@edu.xunta.gal

CPR CPR Estudio 986363224 cpr.estudio@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Ángel de la Guarda 986368073 cpr.angeldelaguardia@edu.xunta.gal

CPI CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios 986365963 cpi.arquitectopalacios@edu.xunta.gal

IES VAL MIÑOR 986366050 ies.val.minor@edu.xunta.gal

IES IES Primeiro de Marzo 886110127 ies.primeiro.marzo@edu.xunta.gal

CPI CPI de Cova Terreña 886120001 cpi.cova.baiona@edu.xunta.gal

non hai IES

CPI CPI Manuel Suárez Marquier 886120385 cpi.suarez.marquier@edu.xunta.gal

IES IES A Sangriña 886110060 ies.sangrina@edu.xunta.gal

CPR CPR Plurilingüe San José 986611165 cpr.sanjose.aguarda@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Padres Somascos 986610975 cpr.padres.somascos@edu.xunta.gal

Redondela

Vigo

GALP VIGO  A GUARDA

CANGAS

moaña

Vilaboa

Soutomaior

Nigrán

Baiona

Oia

O Rosal

a guarda
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Alexandre Bóveda 986292812 ies.alexandre.boveda@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Amor de Dios 986240669 cpr.amordedios@edu.xunta.gal

martin codax 986288095 cpr.martin.codax@edu.xunta.gal

Plurilingüe Divino Salvador 986490320 cpr.divino.salvador@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Escuelas Nieto 986372481 cpr.escuelas.nieto@edu.xunta.gal

 Plurilingüe El Castro 986481762 cpr.elcastro@edu.xunta.gal

Fillas de María Inmaculada 986423988 cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.gal

Plurilingüe Niño Jesús de Praga 986433800 cpr.ninojesusdepraga@edu.xunta.gal

plurilingüe Monterrey 986272047 cpr.monterrey@edu.xunt.gal

Breogan 986273946 cpr.breogan.vigo@edu.xunta.gal

Plurilingüe San Fernando 986410174 cpr.sanfernando@edu.xunta.gal

santa cristina 986251309 cpr.santacristina.vigo@edu.xunta.gal

Apostol Santiago 986371011 cpr.aposto.santiago@edu.xunta.gal

Plurilingüe Atlántida 986233938 cpr.atlantida@edu.xunta.gal

Plurilingüe Alborada 986272432 cpr.alborada@edu.xunta.gal

Plurilingüe Barreiro 986467800 cpr.barreiro@edu.xunta.gal

Plurilingüe Compañía de María 986436400 cpr.compania.maria.vigo@edu.xunta.gal

Plurilingüe Labor 986414529 cpr.laor@edu.xunta.gal

Pliurilingüe Losada 986272229 cpr.losada@edu.xunta.gal

Plurilingüe María Auxiliadora 986433855 cpr.maria.auxiliadora.vigo@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe María Inmaculada 986229520 cpr.maria.inmaculada.vigo@edu.xunta.gal

Plurilingüe Miralba 986213047 cpr.miralba@edu.xunta.gal

 Plurilingüe Mariano 986275168 cpr.mariano@edu.xunta.gal

Plurilingüe San Miguel 2 986293282 cpr.sanmiguel2@edu.xunta.gal

Plurilingüe Padre Míguez 986437723 cpr.padremiguez@edu.xunta.gal

Plurilingüe El Pilar 986420022 cpr.elpilar@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro 986420433 cpr.rosalia,castro@edu.xunta.gal

Plurilingüe San Blas - Vista Alegre 986376288 cpr.sanblas@edu.xunta.gal

CPR SAN FERMIN 986272195 cpr.sanfermin.vigo@edu.xunta.gal

cpr sanmiguel 986221325 cpr.sanmiguel@edu.xunta.gal

cpr cluny vigo 986493501

secretaria@clunyvigo.es; 

administracion@clunyvigo.es

cpr plurilungiue san jose de la guia 986376153  info@sanjosedelaguia.com

cpr plurilungue possumus 986371330 cpr.possumus@edu.xunta.gal

cpr esperanza 986.27.49.94 secretaria@colegioesperanza.com

cpr mercantil 986233818 cpr.mercantil@edu.xunta.gal

cpr vivas 986227085 cpr.vivas@edu.xunta.gal

cpr colegio hogar 986 414 311 secretaria.colegio.hogar@afundacion.org

cpr plurilibgue alba 986411810 cpr.alba@edu.xunta.es

cpr aloya 986420722 cpr.aloya.@edu.xunta.gal

cpr cebem 986419899 cpr.cebem@edu.xunta.gal

cpr don bosco 986.23.11.49/986.21.13.01
cpr.sanjuan.bosco@edu.xunta.es; 

vigo@salesianas.org
cpr quinones leon 986278089 cpr.quinones.leon@edu.xunta.gal

cpr atalaya 986276012 cpr.atalaya.cantabria@edu.xunta.gal

cpr andersen 986 46 94 12 cpr.andersen.augalonga@edu.xunta.es

cpr bouza brey 986377238 cpr.bouza.brey@edu.xunta.gal

colexio montesol 986208512 montesol@colexiomontesol.com

cpr las acacias montecastelo 986412488 cpr.lasacacias.montecastelo@edu.xunta.gal

IES IES Escolas Proval 886110369 ies.escolas.proval@edu.xunta.gal

CPR CPR Estudio 986363224 cpr.estudio@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Ángel de la Guarda 986368073 cpr.angeldelaguardia@edu.xunta.gal

CPI CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios 986365963 cpi.arquitectopalacios@edu.xunta.gal

IES VAL MIÑOR 986366050 ies.val.minor@edu.xunta.gal

IES IES Primeiro de Marzo 886110127 ies.primeiro.marzo@edu.xunta.gal

CPI CPI de Cova Terreña 886120001 cpi.cova.baiona@edu.xunta.gal

non hai IES

CPI CPI Manuel Suárez Marquier 886120385 cpi.suarez.marquier@edu.xunta.gal

IES IES A Sangriña 886110060 ies.sangrina@edu.xunta.gal

CPR CPR Plurilingüe San José 986611165 cpr.sanjose.aguarda@edu.xunta.gal

CPR Plurilingüe Padres Somascos 986610975 cpr.padres.somascos@edu.xunta.gal

Redondela

Vigo

GALP VIGO  A GUARDA

CANGAS

moaña

Vilaboa

Soutomaior

Nigrán

Baiona

Oia

O Rosal

a guarda



 

 

 

 

 

 

 

GALP RÍA DE PONTEVEDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDADE CENTRO ENDEREZO EMAIL

BUEU IES JOHAN CARBALLEIRA Rúa Staffan Mörling 4 ies.johan.carballeira@edu.xunta.gal

BUEU IES ILLA DE ONS Rúa A Pedra 51 ies.illa.ons@edu.xunta.gal

BUEU CPR PLURILINGÜE VIRGEN MILAGROSA Rúa Fontenla 55 cpr.virgen.milagrosa.bueu@edu.xunta.gal

MARÍN IES CHAN DO MONTE Rúa Chan do Monte 23 ies.chan.monte@edu.xunta.gal

MARÍN CPR PLURILINGÜE LA INMACULADA Rúa A Estrada 8 cpr.lainmaculada.marin@edu.xunta.gal

MARÍN IES ILLA DE TAMBO Rúa da Estrada ies.illa.tambo@edu.xunta.gal

MARÍN IES MESTRE LANDÍN Lugar A RAÑA - SAN XULIAN ies.mestre.landin@edu.xunta.gal

MARÍN CPR PLURILINGÜE SAN NARCISO Lugar CHAN DO MONTE 27 cpr.sannarciso@edu.xunta.gal

MEAÑO IES DE MEAÑO Rúa dos colexios 14 ies.meanho@edu.xunta.gal

POIO IES DE POIO Rúa Fontenla s/n ies.depoio@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA CPR PLURILINGÜE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Rúa A Estrada 24 cpr.sagradocorazon.pontevedra@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA IES SÁNCHEZ CANTÓN Avenida Raiña Victoria ies.sanchez.canton@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA IES VALLE - INCLÁN Avenida Montero Rios s/n ies.valle.inclan@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA IES FREI MARTÍN SARMIENTO Avenida DE VIGO 23 ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA IES A XUNQUEIRA I Rúa Alexandre Bóveda s/n ies.xunqueira.1@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA IES GONZALO TORRENTE BALLESTER Rúa Herminia Fariña Cobián s/n ies.torrente.ballester@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA IES A XUNQUEIRA II Rúa Celso Emilio Ferreiro 6 ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA IES LUÍS SEOANE
Rúa LUXEMBURGO, S/N (MONTE 

PORREIRO)
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA CPR PLURILINGÜE CALASANCIO Rúa Blanco Porto 15 cpr.calasancio@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA CPR PLURILINGÜE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Rúa Alfonso XIII 2-12 cpr.nuestrasenora.dolores@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA CPR Los Sauces Estrada de Campañó - a Cabaleiro cpr.sauces.pontevedra@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA
CPR PLURILINGÜE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 

PLACERES
Rúa da Praia (Os Placeres) 8 cpr.sagradocorazon.lourizan@edu.xunta.gal

SANXENXO IES DE VILALONGA Lugar A Salgueira 40  ies.vilalonga@edu.xunta.gal

SANXENXO CPR PLURILINGÜE DE ABRENTE
Estrada de Adigna, s/n 

(Portonovo) 
cpr.abrente@edu.xunta.gal

SANXENXO IES DE SANXENXO Rúa Baltar s/n  ies.sanxenxo@edu.xunta.gal



 

 

 

 

 

 

 

GALP RÍA DE AROUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES LELIADOURA ies.leliadoura@edu.xunta.gal 881867186DIRECTORA Mª Dominga Brión Sanmiguel

IES Nº 1 ies.numero1.ribeira@edu.xunta.gal 881866904

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

cpr.sagrado.corazon.ribeira@edu.xunta.gal 

sec@scjesuscast.scj-corazonistas.org

orient@scjesuscast.scj-corazonistas.org
981840381

CPR Plurilingüe La Milagrosa - Josefa cpr.milagrosa.sobrido@edu.xunta.gal 981865577

CPR Plurilingüe Galaxia cpr.galaxia@edu.xunta.gal 981871242

CPR Plurilingüe Bayón cpr.bayon@edu.xunta.gal colexio@cbayon.es 981871110/616141672 PROFESOR POL

CPR Divino Maestro cpr.divino.maestro.pobra@edu.xunta.gal 981831304 pobra

IES POBRA DO CARAMIÑAL ies.pobra.caraminal@edu.xunta.gal 881867064 Alejandro Bobillo (vicedirector)

CPR Ntra. Sra. del Monte Carmelo centro.monte.carmelo@edu.xunta.gal 981830011 pobra

IES PRAIA DE BARRAÑA ies.praia.barrana@edu.xunta.gal 881866601

IES ESPIÑEIRA ies.espineira@edu.xunta.gal 881866630 ANTÓN (ORIENTADOR)

IES PLURILINGUE A CACHADA ies.acachada@edu.xunta.gal 881866717

CPR Sagrada Familia cpr.sagrada.familia.boiro@edu.xunta.gal 981844731

IES FELIX MURIEL ies.felix.muriel@edu.xunta.gal 881866646

CPI DO PROGRESO cpi.progreso.catoira@edu.xunta.gal 886159201

CPI JULIA BECERRA MALVAR cpi.julia.becerra@edu.xunta.gal 886151636

IES CASTRO ALOBRE ies.castroalobre.vilagarcia@edu.xunta.gal 886151818

IES FERMÍN BOUZA BREY ies.bouza.brey@edu.xunta.gal 886151956

IES MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESTÉVEZ ies.miguelangel.gonzalez@edu.xunta.gal 886151791

CPR Plurilingüe Sagrada Familia cpr.sagrada.familia.vilagarcia@edu.xunta.gal 986500375

CPR Plurilingüe San Francisco cpr.sanfrancisco@edu.xunta.gal 986501927

IES ARMANDO COTARELO VALLEDOR ies.cotarelo.vilagarcia@edu.xunta.gal 986512311

IES A BASELLA ies.abasella@edu.xunta.gal 886151873

IES FARO DAS LÚAS ies.faro.das.luas@edu.xunta.gal 886159230

IES ILLA DE AROUSA ies.illa.arousa@edu.xunta.gal 886151059

IES RAMÓN CABANILLAS ies.ramon.cabanillas@edu.xunta.gal 886151913

IES FRANCISCO ASOREY ies.francisco.asorey@edu.xunta.gal 886159160

CPR Salesianos A Mercé cpr.salesianos.merce@edu.xunta.gal 986542750

IES MONTE DA VILA ies.monte.vila@edu.xunta.gal 886151412

IES PLURILINGUE AS BIZOCAS ies.asbizocas@edu.xunta.gal 886151420

CPR Nuestra Señora del Carmen cpr.carmen.orgove@edu.xunta.gal 986732933

CATOIRA

RIBADUMIA

GALP AROUSA

RIBEIRA

A POBRA

BOIRO

RIANXO

VILAGARCIA

VILANOVA

ILLA DE AROUSA

CAMBADOS

O GROVE



 

 

 

 

 

 

 

GALP ÁRTABRO SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO COLEGIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO

IES ISAAC DÍAZ PARDO 881880942 ies.isaac.diaz.pardo@edu.xunta.es

IES MOSTEIRÓN 881880949 ies.mosteiron@edu.xunta.gal

BERGONDO CIP CRUZ DO SAR 881960215 jesus_curros@edu.xunta.es

IES MIRAFLORES 881880845 ies.miraflores@edu.xunta.es

IES MARIA CASARES 981626344 vicedireccion@iesmariacasares.es

IES PLURILINGÜE XOSÉ NEIRA VILAS 881880858 ies.neira.vilas@edu.xunta.gal

CPR PRIVADO PLURILINGÜE HIJAS DE CRISTO REY 981610050 direccion@hcrey.org

IES ALFONSO X O SABIO 881880339 ies.alfonsox.cambre@edu.xunta.es

IES DAVID BUJÁN 981613146 ies.david.bujan@edu.xunta.gal A.A. Marta Rúa

IES EDUARDO BLANCO AMOR 881960347 ies.blanco.amor.culleredo@edu.xunta.es A.A.Dirección

IES UNIVERDIDADE LABORAL 881960820 info@ulaboral.eu

CPR RÍAS ALTAS 981174371 info@colegioriasaltas.com

CPR MONTESPIÑO 981284311 mesp_secretaria@fomento.edu A.A.Comité Directivo

IES PASTORIZA 981647517 ies.pastoriza@edu.xunta.es A.A. Carmen (orientadora)

IES SABÓN 881960140 paulafct@edu.xunta.es

IES MANUEL MURGÍA 981601852 ies.manuel.murguia@edu.xunta.es

IES A SARDIÑEIRA 881960150 ies.sardineira@edu.xunta.gal

IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS 881880086 ies.adormideras@edu.xunta.gal A.A. Carolina Barral

IES PLURILINGÜE RAFAEL DIESTE 881960930 ies.rafael.dieste@edu.xunta.gal A.A. Mateo Torres

IES MONTE DAS MOAS 981284377 ies.monte.moas@edu.xunta.gal A.A. Noemi (vicedirección)

IES PLURILINGÜE ELVIÑA 881961061 ies.elvina@edu.xunta.es

IES FERNANDO WIRTZ SUÁREZ 881960260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es A.A. Dirección

IES RAFAEL PUGA RAMÓN 981231545 ies.rafael.puga@edu.xunta.es A.A. Pablo González

IES MONELOS 881880041 ies.monelos@edu.xunta.es A.A. Juan Riera

IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 981203000 ies.menendez.pidal@edu.xunta.gal A.A. Estrella Pérez

IES URBANO LUGRÍS 881960715 ies.urbano.lugris@edu.xunta.es A.A. Susana

IES PLURILINGÜE EUSEBIO DA GARDA 881960061
ies.eusebio.guarda@edu.xunta.gal - 

anatjack@edu.xunta.es
A.A. Ana

IES AGRA DO ORZÁN 881880080 egarcia@edu.xunta.es A.A. Emilio

IES SALVADOR DE MADARIAGA 881960235 ies.salvador.madariaga@edu.xunta.es A.A. Orientadora

IES RAMÓN OTERO PEDRAYO 881960960 ies.otero.pedrayo.coruna@edu.xunta.es

IES CALVO SOTELO 981252600 genaro.garcia@dacoruna.gal

CPR CASTELAO 981243814 castelaofpe@gmail.com

CPR OBRADOIRO 981281888 elojo@colegioobradoiro.es A.A.Esther Romero

CPR MONTEGRANDE 981288554 cpr.montegrande@edu.xunta.es

CPR FOGAR DE SANTA MARGARITA 981251090 direccion@fhsm.es

CPR ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 981251800 secretaria@colegioesclavas.org

CPR GRANDE OBRA DE ATOCHA 981222542 buzon@lagrandeobradeatocha.com

CPR SANTA MARÍA DEL MAR 981283000 info@csmm.es

CPR SANTO DOMINGO 981205850 coruna@fesd.es

CPR AULA NOSA 981250019

CPR ESEGA 981917917

CPR TOMÁS BARRÓS 981270168

CPR SAGRADO CORAZÓN 981283250 ngonzalez_scac@edu.anamogas.org

CPR SALESIANOS SAN JUAN BOSCO 981203550

CPR PADRES FRANCISCANOS 981262606 franciscanos@planalfa.es

CPR PEÑARREDONDA 981262606 penarredonda@fomento.edu A.A. Ramón Iglesias

CPR LICEO LA PAZ 981286299 elida.garcia@liceolapaz.com

CPR NEBRIJA TORRE DE HÉRCULES 981259006

CPR EIRÍS 981284400 info@eiris.edu.es

CPR COMPAÑÍA DE MARIA 981250350 secretaria@ciamariacoruna.org A.A. Lola

CPR CRISTO REY 981287530 direccion@maristascoruna.com A.A. José Manuel Iglesias

CPR CALASANZ-ESCOLAPIOS 981253684 eso.coruna@escolapiosbetania.es A.A. Guadalupe

CPR CALAZANCIAS 981256430 gabrielasampedro@edu.xunta.es

A CORUÑA

SADA

OLEIROS

CAMBRE

CULLEREDO

ARTEIXO



 

 

 

 

 

GALP ÁRTABRO SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES A SARDIÑEIRA 881960150 ies.sardineira@edu.xunta.gal

IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS 881880086 ies.adormideras@edu.xunta.gal A.A. Carolina Barral

IES PLURILINGÜE RAFAEL DIESTE 881960930 ies.rafael.dieste@edu.xunta.gal A.A. Mateo Torres

IES MONTE DAS MOAS 981284377 ies.monte.moas@edu.xunta.gal A.A. Noemi (vicedirección)

IES PLURILINGÜE ELVIÑA 881961061 ies.elvina@edu.xunta.es

IES FERNANDO WIRTZ SUÁREZ 881960260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es A.A. Dirección

IES RAFAEL PUGA RAMÓN 981231545 ies.rafael.puga@edu.xunta.es A.A. Pablo González

IES MONELOS 881880041 ies.monelos@edu.xunta.es A.A. Juan Riera

IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 981203000 ies.menendez.pidal@edu.xunta.gal A.A. Estrella Pérez

IES URBANO LUGRÍS 881960715 ies.urbano.lugris@edu.xunta.es A.A. Susana

IES PLURILINGÜE EUSEBIO DA GARDA 881960061
ies.eusebio.guarda@edu.xunta.gal - 

anatjack@edu.xunta.es
A.A. Ana

IES AGRA DO ORZÁN 881880080 egarcia@edu.xunta.es A.A. Emilio

IES SALVADOR DE MADARIAGA 881960235 ies.salvador.madariaga@edu.xunta.es A.A. Orientadora

IES RAMÓN OTERO PEDRAYO 881960960 ies.otero.pedrayo.coruna@edu.xunta.es

IES CALVO SOTELO 981252600 genaro.garcia@dacoruna.gal

CPR CASTELAO 981243814 castelaofpe@gmail.com

CPR OBRADOIRO 981281888 elojo@colegioobradoiro.es A.A.Esther Romero

CPR MONTEGRANDE 981288554 cpr.montegrande@edu.xunta.es

CPR FOGAR DE SANTA MARGARITA 981251090 direccion@fhsm.es

CPR ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 981251800 secretaria@colegioesclavas.org

CPR GRANDE OBRA DE ATOCHA 981222542 buzon@lagrandeobradeatocha.com

CPR SANTA MARÍA DEL MAR 981283000 info@csmm.es

CPR SANTO DOMINGO 981205850 coruna@fesd.es

CPR AULA NOSA 981250019

CPR ESEGA 981917917

CPR TOMÁS BARRÓS 981270168

CPR SAGRADO CORAZÓN 981283250 ngonzalez_scac@edu.anamogas.org

CPR SALESIANOS SAN JUAN BOSCO 981203550

CPR PADRES FRANCISCANOS 981262606 franciscanos@planalfa.es

CPR PEÑARREDONDA 981262606 penarredonda@fomento.edu A.A. Ramón Iglesias

CPR LICEO LA PAZ 981286299 elida.garcia@liceolapaz.com

CPR NEBRIJA TORRE DE HÉRCULES 981259006

CPR EIRÍS 981284400 info@eiris.edu.es

CPR COMPAÑÍA DE MARIA 981250350 secretaria@ciamariacoruna.org A.A. Lola

CPR CRISTO REY 981287530 direccion@maristascoruna.com A.A. José Manuel Iglesias

CPR CALASANZ-ESCOLAPIOS 981253684 eso.coruna@escolapiosbetania.es A.A. Guadalupe

CPR CALAZANCIAS 981256430 gabrielasampedro@edu.xunta.es

A CORUÑA



 

 

 

 

 

 

GALP ÁRTABRO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPI AS MIRANDAS cpi.asmirandas@edu.xunta.es 881930020

CPR JORGE JUAN CPR.JORGE.JUAN@EDU.XUNTA.GAL 981340109

CPI A XUNQUEIRA cpi.axunqueira@edu.xunta.es 981930110

IES DE FENE ies.fene@edu.xunta.es 881 93 82 80 - 881 93 82 60 

cpr plurilingue jesus maestro contacto@jesusmaestrodiscipulas.org 981 351 318

cpr la salle cpr.lasalle.ferrol@edu.xunta.gal 981318111

cpr tirso de molina cpr.tirso.molina@edu.xunta.gal 981352109

colegio sagrado corazon mercedarias cpr.sagrado.corazon@mercedariasferrol.es 981371691

IES DE CATABOIS ies.catabois@edu.xunta.es 881 930 238

ies sofia casanova ies.sofia.casanova@edu.xunta.gal 981311500

ies concepcion arenal ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es 881930170

ies saturnino montojo ies.saturnino.montojo@edu.xunta.es 981930225

ies canido  ies.canido@edu.xunta.es  881.938.230

ies ferrol vello ies.ferrol.vello@edu.xunta.es 881930291 

ies ricardo carvlaho calero ies.ricardo.carvalho.calero@edu.xunta.gal 881938138

cristo rey ferrol info@cristoreyferrol.com 981353060

CPI DE CASTRO BAXOI cpi.castro.baxoi@edu.xunta.gal 881880765

ies mugardos ies.mugardos@edu.xunta.gal 881 93 82 00

cpr loyola cpr.loyola@edu.xunta.es 981-470265

cpi do feal cpi.feal@edu.xunta.gal 881938177

cpr ayala cpr.ayala@edu.xunta.gal 981380394

cpr jorge juan cpr.jorgejuan@edu.xunta.gal 981383020

cpr santiago apostol cpr.santiago.apostol.naron@edu.xunta.gal 981 38 38 51

IES AS TELLEIRAS ies.telleiras@edu.xunta.es 881930350

IES TERRA DE TRASANCOS ies.terra.trasancos@edu.xunta.es  881938159

IES FERNANDO ESQUIO  ies.fernando.esquio@edu.xunta.es  881930387

CPR LUIS VIVES cpr.luisvives.pontedeume@edu.xunta.gal 981430719

CPR PLURILINGUE SAN JOSE cpr.sanjose.pontedeume@edu.xunta.gal 981430063

IES BREAMO ies.breamo@edu.xunta.es 881930435

IES(CIFP) FRAGAS DE EUME cifp.fraga.eume@edu.xunta.gal 881930448

NEDA

PONTEDEUME

GALP ARTABRO NORTE

ARES

FENE

FERROL

MIÑO

MUGARDOS

NARON



 

 

 

 

 

 

GALP A MARIÑA ORTEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

CPI DE ATIOS cpi.atios@edu.xunta.gal 881938107 

IES PUNTA CANDIEIRA  ies.puntacandieira@edu.xunta.es 881 930 076

IES CABO ORTEGAL ies.cabo.ortegal@edu.xunta.gal 881 96 01 01

IES DE ORTIGUEIRA ies.ortigueira@edu.xunta.gal 881930407

NON HAI

NON HAI

CPR PLURILINGUE LANDRO cpr.plurilingue.landros@edu.xunta.gal 982560906

IES MARIA SARMIENTO ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es 982870933

IES VILAR PONTE ies.vilar.ponte@edu.xunta.gal 982870901

ies illa de saron ies.illadesaron.xove@edu.xunta.es 982 870 973

IES MARQUES DE SARGADELOS ies.marques.sargadelos@edu.xunta.gal   982  87 01 93-  698 100 452  

IES PERDOURO ies.perdouro@edu.xunta.gal 982870102

IES MONTECASTELO ies.monte.castelo@edu.xunta.gal 982 82 82 41

cpr plurilingue martinez ferro administración@martinezotero.es; direccion@martinezotero.es  982 140028

cpr plurilingue nuestra señora del pilar cpr.senora.delpilar@edu.xunta.gal 982140196

IES DE FOZ ies.foz@edu.xunta.es 982870287

NON HAI

CPR SAGRADO CORAZON DE JESUS cpr.sagrado.corazon.ribadeo@edu.xunta.gal 982128415

IES RIBADEO DIONISIO GAMALLO ies.ribadeo@edu.xunta.es 982870666

MAÑON

GALP A MARIÑA ORTEGAL

VALDOVIÑO

CEDEIRA

CARIÑO

ORTIGUEIRA

BARREIROS

RIBADEO

O VICEDO

VIVEIRO

XOVE

CERVO

BURELA

FOZ



  

3.- Listado dos centros inscritos actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CONTIDOS 

O proxecto está dividido en tres bloques temáticos. Valorizar todos os tramos do proceso da 

pesca, marisqueo e acuicultura, promover unha nova cultura medioambiental e entender o 

turismo como unha actividade máis, pero non a única, vai posibilitar que os mozos e mozas 

chamados a seguir coas economías destes GALPs poidan diversificar en función da súa 

creatividade, formación académica e sobre todo espírito emprendedor e poidan xerar novas e 

modernas actividades económicas en cada territorio. 

 

Os tres bloques de contidos son: 

- PESCA E ACUICULTURA 

- COMERCIALIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN 

- TURISMO E DEPORTES NÁUTICOS 

As sesións terán unha duración de aproximadamente 50 minutos, para adaptarse as propias 

sesións dos centros de educación. O enfoque e metodoloxía que se levará a cabo será a través de 

conversacións entre docentes/profesionais e alumnado, onde o propio alumnado poida expresar 

as súas inquedanzas para que resultan totalmente prácticas e o máis produtivas posibles.  

De xeito transversal, en todas as sesións haberá uns conceptos que sempre estarán presentes, 

como son a sostibilidade e os modelos de crecementos sostible, baseados nas políticas europeas 

e na Axenda 2030 de Crecemento Sostible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Asímesmo, estarán sempre presentes as políticas de igualdade de xénero.  Todas as actividades 
contempladas e os contidos que se aborden irán destinados a mulleres e homes sen ningún tipo 
de diferencia ao igual que as saídas profesionais das que se lles fale nas sesións e durante as 
visitas. 
 

As sesións serán as seguintes: 

- PESCA E ACUICULTURA 

- 1º SESIÓN: SECTOR EXTRACTIVO sector primario: coñecemento do sector propiamente 

exxtractivo ou produtivo, ata a chegada á lonxa do produto.  

 - 2º SESIÓN: OFICIOS E TRABALLOS 

- 3º SESIÓN: FORMACIÓN E SALIDAS PROFESIONAIS EN PESCA E ACUICULTURA  

 

- COMERCIALIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN 

 - 1º SESIÓN: TRANSFORMADO: Todas as posibilidades de transformación do produto, e 

con isto toda a industria e postos de traballo creados. 

 - 2º SESIÓN: COMERCIALIZACION: Unha vez abandona a lonxa, todos os puntos de 

venda xerados e a loxística arredor. 

 - 3º SESIÓN: SAÍDAS PROFESIONAIS EN TORNO AO PRODUTO MARIÑO. 

 

- TURISMO 

-1º SESIÓN:  RECURSOS TURÍSTICOS VINCULADOS AO MAR (PATRIMONIO) 

 -2º SESIÓN:  FIGURAS TURÍSTICAS VINCULADAS AO TRABALLO NO MAR: Turismo 

mariñeiro, pescaturismo…. 

-3º SESIÓN:  TURISMO ACTIVO E NAUTICO. 
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ANEXOS: 
 
5.- Fotos dos actos/roldas de presa nalgún centro de ensino para a captación de 
participantes. 
6.- Fotos das visitas de persoas do sector aos centros de ensino. 
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5.- Fotos dos actos/roldas de presa nalgún centro de ensino para a captación de 
participantes. 
 

- GALP RÍA DE VIGO A GUARDA: 

Presentación No IES Mendiño, de Redondela, a cargo da xerencia do GALP e a asistencia 
técnica. 
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- GALP RÍA DE PONTEVEDRA: 

Presentación no Colexio Sagrado Corazón de Placeres, de Pontevedra, a cargo da 
xerencia e presidencia do GALP e a asistencia técnica. 
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- GALP RÍA DE AROUSA: 

Presentación no IES Félix Muriel, de Rianxo,  a cargo da xerencia do GALP e a asistencia 
técnica. 
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- GALP ÁRTABRO SUR 

Presentación no IES Mosteirón, de Sada, a cargo da xerencia do GALP e asistencia 
técnica. 
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- GALP ÁRTABRO NORTE 

Presentación no IES Fernado Esquío, de Neda a cargo da asistencia técnica. 
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- GALP A MARIÑA ORTEGAL 

Presentación no IES Vilar Ponte, en Viveiro, a cargo da asistencia técnica. 
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6. Fotos das visitas de persoas do sector aos centros de ensino. 

Severino Casal, vicepatrón da Confraria de Redondela, e tamén representante de 
Amarturmar Turismo Marinero, foi outro dos profesionais que participou nas visitas do 
programa Relevo2, neste caso no IES Mendiño de Redondela, no territorio do GALP Ría 
de Vigo A Guarda. 
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Simón Sabarís, da Confraría de Pescadores de Portonovo, no Concello de Sanxenxo, 
estivo no Colexio Plurilingüe Abrente, no territorio do GALP Ría de Pontevedra, Foi unha 
visita moi interesante, falando da sua experiencia de vida e da sua paixón polo mar. 
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Miguel Iglesias, patrón maior da Confraría de Rianxo. Pertence ao GALP Ría de Arousa e 
estivo no IES Félix Muriel de Rianxo. Alí falou sobre as saídas profesionais do sector, a 
remuneración que pode percibir un mariscador ou bateeiro e sobre as titulacións e 
certificados que hai que obter para poder desempeñar ese traballo. 
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Manuel Suárez, xerente de ACERGA (Asociación de Armadores de Cerco de Galicia) e 
traballador na lonxa de Sada. Pertence ao territorio do GALP Golfo Ártabro Sur e falou 
en dous institutos (o IES O Mosteirón e IES Isaac Día Pardo de Sada) sobre o seu traballo, 
cal é a súa formación e detalles sobre algunhas remuneracións salariais de diferentes 
postos no sector pesqueiro. 
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Miguel Estévez, mariscador a pé e vicepatrón da Confraría de Miño. Pertence ao GALP 
Golfo Ártabro Norte. Visitou o IES Breamo de Pontedeume, no que, ademais de falar 
sobre o seu oficio, achegou datos sobre os salarios, o seu día a día e os requisitos 
precisos para a obtención dos carnés e certificados necesarios. 
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Ignacio, gardapescas na Confraría de Celeiro. Pertence ao GALP A Mariña Ortegal e 
estivo no IES Vilar Ponte de Viveiro explicando os pasos qué preciso dar para ser 
gasdapescas, que titulacións son precisas e que diferencia hai cos gardacostas. Tamén 
sinalou cal é o salario aproximado, así como as funcións e o territorio no que 
profesionais com el teñen competencias. 
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A presidenta do GALP Ría de Arousa, María Vales, ten o pracer de convidalo ao                                       
ACTO DE PRESENTACIÓN do Proxecto RELEVO2  

que terá lugar o vindeiro mércores 8 de setembro ás 11.00h no Museo do Pobo Galego en Santiago de 
Compostela (Costa de San Domingos, s/n, 15703). 
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10.- Fotos do Acto de Presentación. 
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11.- Noticias de prensa e páxinas web ou redes sociais. 
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- INTRODUCCIÓN. 

O estudo e visibilidade das boas prácticas docentes constitúe un dos principais 
compromisos da investigación e avances educativos.  
Son varias as institucións internacionais que adoptaron este punto de vista á hora de definir 
as súas estratexias no campo da educación, por exemplo a UNESCO ou a OIE (Oficina 
Internacional de Educación); o principio subyacente é que intercambiar experiencias e 
compartir coñecemento son a base para elaborar vías educativas máis sólidas e favorecer un 
coñecemento dos intereses propios e una maduración maior de cara ao compromiso co 
futuro laboral. 

As boas prácticas poden ter cabida en calquera das etapas  educaticas e pódense 
establecer diversos modos de implementación dependendo das persoas que participan, do 
contexto ou ben das temáticas ou asignaturas abordadas. Do mesmo xeito tamén se poden 
aplicar boas prácticas a menor escala que afectan a sectores específicos dentro do eido 
educativo como por exemplo ao profesorado de xeito individual, a departamentos concretos 
(o de Ciencias, o de Orientación, …) ou a eslabóns sociais relacionados directamente coa 
educación de mozos e mozas. 

En termos xerais a orientación profesional no ámbito escolar debe tratar de propiciar a 
autoavaliación de capacidades e intereses e contrastalos con diversas actividades 
profesionais, ofrecer posibilidade de experiencias reais de contacto co mundo profesional 
(visitas a empresas, encontros con profesionais de diferentes sectores, prácticas, etc) e 
sobre todo facilitar a obtención temperá de coñecementos e información sobre o mundo 
laboral, as empresas, os oficios, as titulacións e saídas ás que poden dar lugar, etc  Canto 
máis coñcecemento e canto máis se relacione o alumnado con estes aspectos, máis doada 
e axeitada será a súa elección e sen dúbida, mellor poderá descatar aquelo que non cadre 
cos seus intereses ou competencias. 
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Na nosa comunidade, o sector do mar e en termos máis concretos o sector da pesca 
(entendido como a actividade xerada pola extracción, acuicultura, piscicultura, marisqueo e 
toda a transformación deses productos pesqueiros, marisqueiro e acuícolas) está 
considerado como un sector estratéxico polo peso que supón a nivel económico e social. 
A pesca contribúe á mellora das zonas costeiras e da súa diversificación xurdiron nos últimos 
anos diferentes actividades que axudaron a manter os postos de empleo neste sector 
primario. Ademais, e cada vez máis, a demanda social está a facer que xordan novos nichos 
de mercado, non só vinculados ao sector primario pero sí totalmente vinculados ao sector 
do mar en diferentes ámbitos que, sen dúbida poñen de manifesto o potencial do mar para 
seguir sendo motor económico e social; son exemplos, os eidos do turismo coa pesca 
turismo ou turismo mariñeiro, o do medio ambiente con actuacións encamiñadas a informar 
e formar de cara ao coidado do entorno e sobretodo a reducir o impacto do cambio 
climático,… 

A pesca constitúe en Galicia un sector innovador e internacional e hai que cooperar para 
mellorar as condicións de vida e traballo das persoas do mar e a sostibilidade dos recursos 
pesqueiros. 
Galicia conta con centros de formación dos que saen profesionais altamente cualificados; as 
Escolas Náutico Pesqueiras, o IGAFA (Centro de Formación en Acuicultura), centros de 
Formación Profesional ou as tres universidades son exemplo diso, cun amplo catálogo de 
titulacións que ofrecen milleiros de saídas profesionais. 

A día de hoxe os mozos e mozas, estudantes de E.S.O. ou Bacharelato, parecen non 
amosar interese polo sector da pesca nin o sector do mar e, pola motivación que nos leva a 
elaborar esta guía, plantexámos as seguintes cuestións: descartan este sector porque 
realmente non lles interesa? Disponen de información actualizada sobre o sector da pesca e 
o sector do mar que lles permita valorar e cradrar cos seus intereses e as súas 
competencias? 
Poderiamos facilitar o seu achegamento a este sector con ferramentas informativas e una 
boa orientación? Axuda esto a una mellora do seu futuro profesional e podería contribuír ao 
#RELEVOXERACIONAL? 
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- PRESENTACIÓN. 

Esta guía diríxese aos equipos directivos, titores, profesorado e docentes, comunidade 
educativa en xeral (consellos escolares, familias, ANPAs, …) e en particular ás persoas con 
responsabilidade na orientación do alumnado en centros de Educación Secundaria 
Obrigatoria, Formación Profesional ou Bacharelato, que estean dispostos a manexar 
información veraz e actualizada sobre a formación, titulacións, centros de formación, oficios 
e saídas profesionais en relación ao sector do mar. 

Este documento pretende servir de información e para una boa orientación de ahí que nel 
aparecerá información relativa á parte de formación académica e tamén de experiencias reais 
implementadas ou que se van poner en marcha nos diferentes territorios dos GALP 
promotores do proxecto RELEVO2. 

Podemos decir que este documento: 

__Constituirá un sistema de orientación a empregar nos centros de ensino dado que recolle 
a información actualizada sobre o sector do mar, 

__Permitirá integrar actividades de orientación profesional nos centros nos seus sistemas 
previos de xestión de calidade e, 

__Axudará a organizar as actividades de orientación que os centros veñen desenvolvendo; 
un documento unificado que pode mellorar a calidade da orientación profesional realizada e 
reducir o tempo invertido nela ou ben na preparación previa da información precisa. 

Dacordo coas Resolucións do Consello Europeo e dos representantes dos Gobernos dos 
Estados (CE, 2004 e 2008) a orientación defínese como “un proceso continuo que permite 
aos cidadáns, a calquera idade e ao longo das súas vidas: 
__Determinadar as súas capacidades, competencias e intereses, 
__Tomar decisión en materia de educación, formación e emprego e 
__Xestionar o percorrido da súa vida no respecta á educación e formación, no traballo e 
noutros marcos nos que sexa posible adquirir ou empregar esas capacidades e 
competencias”. 
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Neste documento abórdase información relativa á formación e saídas profesionais en relación 
ao sector do mar (en distintos ámbitos) e  elabórase como una guía completa e actualizada, 
con datos de experiencias e proxectos reais, que poida constituír una ferramenta que axude 
nesa orientación a mozos e mozas, poida facilitar o seu futuro profesional e potencie o 
coñecemento do que o sector do mar ofrece. 

	 __BENEFICIOS DUN MANUAL DE BOAS PRÁCTICAS. 

Esto debe ser abordado dende os diferentes axentes que interveñen activamente na 
orientación do alumnado. 

a.- PARA O ALUMNADO  

+  Mellor percepción das propias competencias 
+ Mellores oportunidades profesionais, se aproveita os contactos feitos previamente. 
+ Aumento da motivación, da autonomía e a responsabilidade sobre sí mesmo. 
+ Visión xeral e coordinada entre a orientación académica e as saídas profesionais. 
+ Máis e mellor coñecemento dos contextos profesionais e da situación actual do mercado. 

b.- PARA PERSOAS CON RESPONSABILIDADE NA ORIENTACIÓN 

+ Obteñen un documento con información actualizada por tanto simplifican o seu traballo e 
poden adicar tempo á organización de actuaións nas que orientar por medio desta 
ferramenta. 

+ Aumento da motivación ao estar realizando un traballo soportado nun documento 
completo elaborado por profesionais do sector. 

+ Propostas de ideas e novas acción de orientación profesional que quizáis descoñecen ou 
non dominan. 

+ Maior contacto co seu alumnado. 

+ Maior feedback con sectores profesionais e co ámbito extraescolar. 

+ Intercambio de experiencias e suma de competencias mediante cooperación. 
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c.- PARA AS FAMILIAS 

+ Apoio e asistencia na orientacións dos seus menores. 

+ Claridade nos requisitos que se esixen aos escolares á hora de escoller sobre estudos 
superiores ou saídas profesionais. 

+ Reducción de costes a medio e longo prazo. 

+ Intercambio de experiencias mediante colaboración co profesorado e conversacións coas 
familias doutros alumnos. 

d.- PARA AS ENTIDADES RECEPTORAS DE FUTUROS CANDIDATOS 

+ Posibilidade de maior número de traballadores con máis madurez vocacional. 

+ Relevo xeracional máis motivado, cualificado e preparado para esa experiencia laboral e 
profesional. 

+ Compromiso social e escolar. 

+ Mellor encaixe entre os requisitos plantexados polas empresas e as expectativas dos 
candidatos. 

e.- PARA AS DIRECCIÓNS DOS CENTROS EDUCATIVOS 

+ Rápida adaptación a contextos académicos e profesionais cambiantes. 

+ Facilidade de traballo e reducción de tempos en preparación de documentos, ao ter esta 
ferramenta xa elaborada. 

+ Maior atractivo do centro de ensino para profesorado, familias e alumnado. 

+ Xustificación do emprego de medios públicos. 

+ A longo prazo garantía de éxito nos procesos de orientación. 

+ Intercambio de boas prácticas e cooperación con outros centros e institucións, incluídos 
os sectores empresariais. 
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Sobre todo o anterior debe puntualizarse que, aínda que os puntos se establecen de xeito 
xeral, todos os beneficios expostos encaixan e de adaptan coa orientación específica sobre 
o sector do mar. 

__DESTINATARIO.  

No caso concreto do proxecto RELEVO2, Achegamento do sector Pesqueiro, Marisqueiro e 
Acuícola aos Centros de Ensino para o Relevo Xeracional, o destinatario principal das 
actuacións e por tanto tamén da información recollida nesta guía de orientación é o 
alumnado de 4º de E.S.O. Non obstante a información pódese empregar con alumnado 
doutros niveis como por exemplo bacharelato. 

__ Para a implementación das boas prácticas e sempre en función  do destinatario, dos 
obxectivos a acadar e das temáticas das que se trate, débense contemplar diferentes 
ámbitos como o académico, en termos xerais, o profesorado é una parte principal das 
involucradas, o familiar (a comunidade educativa incluído o núcleo familiar); o estudiantil 
(parte interesada en promover e potenciar información de interese que poida servir de 
orientación para o seu futuro), os docentes de xeito individual, que poden acometer a 
realización de actuacións puntuais e concretas na súa organización que poidan axudar a 
encamiñar a práctica docente,  o eido escolar, a xunta directiva que orienta os procesos de 
implementación de actuacións no centro e o administrativo, xa que calquera práctica ten a 
súa orixe en iniciativas, programas ou acordos adoptados polas administraciós. 

- ORIENTACIÓN NO SECTOR DO MAR. 

	 	 __OFICIOS. Cursos complementarios. 
	 	 __TITULACIÓNS, CENTROS DE FORMACIÓN E SAÍDAS PROFESIONAIS. 
Formación profesional, Graos e Másteres universitarios. 

__Sobre os oficios e cursos complementarios. 

Neste apartado trataremos de dar resposta a dúas preguntas moi xeneralizadas: que posto 
de traballo ou profesión podo desempeñar no sector primario da pesca e, sobre todo, que 
debo facer ou estudar para chegar a él? 
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Percebeiro/a, Bateeiro/a, Pescador/a, Mariscador/a 

*Recolector de recursos específicos, no marco do marisqueo existe un curso específico para 
ser recolector e o traballo desenvólvese nunhas determinaads condicións e con 
determinadas especies pesqueiras. 

Outras profesións que dan soporte ao sector primario desenvolvemendo traballos 
complementarios moi necesarios son: 

Redeira/o  e Carpinteiro/a de ribeira 

Nota: de estes oficios especificarase no documento final “manual de boas prácticas” os 
cursos (xa se mencionan no apartado correspondente no que segue de documento) e a 
lexislación correspondente (cos baremos etc) que regulan actualmente o acceso a esos 
postos de traballo. 

Por exemplo: 

Decreto 425/1993 do 17 de decembro, regula no seu capítulo III o permiso de explotación 
para marisqueo a pé, que habilita a exercer a actividade nas zonas marítimo-terrestres de 
libre marisqueo e nas zonas de autorización ou concesión administrativa, de acordo coas 
especificacións contidas nel. 

Resolución do 12 de novembro de 2013 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, 
pola que se aprobar o baremo para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé. 
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Estes dous documentos especifican o que unha persoa precisa para ser mariscador/a: 

-cursos precisos 
-requisitos 
-outros aspectos que puntúan, etc 

__Que titulacións podo cursar en relación ao mar e a pesca? 

+++ Cursos: 

MARISCADOR/A A PÉ 

Duración: 40 horas 
 Contidos: 
A recoller ou capturar o marisco procedente de bancos naturais da zona intermareal. A 
dominar 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 no plan de 
explotación dun banco marisqueiro. A desenvolver a súa actividade dentro das normas 
vixentes, mesmo referidas á primeira venda.  
Que se esixe: 
Ter feitos os 16 anos de idade.  
Ter rematada a escolarización obrigatoria.  

PERCEBEIRO/A 

Contidos: 
A realizar actividades de extracción e preparación á venda de crustáceos de interese 
comercial, cumprindo o disposto en materia de xestión e comercialización, seguridade, 
sáude laboral e protección do medio.  

Que se esixe: 

Ter feitos os 16 anos de idade.  
Ter rematada a escolarización obrigatoria.  
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MANIPULADOR DE PRODUTOS PESQUEIROS  

Duración: 35 horas 
Contidos: 
A coñecer, interpretar e aplicar as medidas preventivas de hixiene e sanidade que poidan 
provocar contaminacións alimentarias. Adquirir destrezas e actitudes en relación á 
manipulación adecuada, impoñendo as debidas garantías nos alimentos e produtos 
alimentarios de acordo á actividade laboral desenvolvida, sendo neste caso a levada no 
sector dos produtos pesqueiros.  
Que se esixe: 
Non hai requisitos. 

FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE  
Duración: 70 horas 
Contidos: 
Seguridade no traballo e responsabilidades sociais.  
Primeiros auxilios.  
Loita contra incendios.  
Supervivencia no mar. 

MARIÑEIRO/A PESCADOR/A 
Duración: 70 horas 
Contidos: 
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, deberase dispoñer do certificado médico de 
aptitude.  
Que se esixe: 
Ter cumpridos 16 anos.  
Saber nadar.  
Certificado de estudos primarios ou equivalente.  
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MARIÑEIRO/A DE PONTE 
Duración: 70 horas 
Contidos: 
Proporciona o título profesional requirido aos mariñeiros de buques mercantes. Ademais, 
realizarase un período de embarco profesional non inferior a seis meses e poderán ser 
habilitados pola “Dirección General de la Marina Mercante” para manexar embarcacións con 
fins comerciais de menos de 6 m de eslora (sen paxaseiros) dentro de augas interiores de 
portos e potencia adecuada á embarcación.  
Que se esixe: 
Non hai requisitos. 

MARIÑEIRO/A DE MÁQUINAS 
Duración: 70 horas 
Contidos: 
Coñecementos requiridos aos mariñeiros de buques mercantes. Ademais, realizarase un 
período de embarco profesional non inferior a seis meses e poderán ser habilitados pola 
“Dirección General de la Marina Mercante” para manexar motores cunha potencia inferior a 
150 KW.  
Que se esixe: 
Non hai requisitos. 

BUQUES DE PASAXE 
Duración: 45 horas 

Contidos: 
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.  
Que se esixe: 
Non hai requisitos. 
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FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA 
Duración: 15 horas 
Contidos: 
Formación, instrución e normas de competencia para a toma de conciencia dos aspectos 
relacionados coa protección marítima.  
Que se esixe: 
Non hai requisitos. 

PATRÓN/OA PORTUARIO  
Duración: 200 horas 
 Contidos: 
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.  
Que se esixe? 
Necesario ter o certificado de Formación Básica en Seguridade.  
Ter cumpridos os 20 anos.  

P.L.P. PATRÓN/OA LOCAL DE PESCA  
Duración:  250 horas  
 Contidos: 
Coñecementos necesarios para obter o título de patrón de pesca local, tanto no relativo á 
sección de ponte, sección de máquinas e en materia de seguridade.  
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P.C.P. PATRÓN/OA COSTEIRO POLIVALENTE COMPLETO  
Duración: 600 horas (Ponte 350H - Máquinas 250H)  
Contidos: 
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.  

Que se esixe? 
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.  

CAPITÁN/A DE PESCA 
Duración: 900 horas 
Que se esixe? 
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.  
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FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA 
 INICIAL 25 horas 
 AVANZADA 40 horas  
Contidos: 
Capacita ao/á alumno/a en primeiros auxilios, técnicas  
elementais de enfermería e procedemento da consulta médica  
por radio.  

Que se esixe? 
Non hai requisitos 

OPERADOR/A XERAL DO SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO E SEGURIDADE 
MARÍTIMA  
Duración:  120 horas  
 Contidos: 
Principios xerais e as características básicas do Servizo Móbil Marítimo, coñecementos 
prácticos e habilitación do equipo básico da estación de barco, procedementos operacionais 
e operacións detalladas da práctica dos sistemas SMSSM e capacidades e procedementos 
operativos para as comunicacións.  

Que se esixe? 
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 navegacións na zona marítima A1.  

INGLÉS MARÍTIMO  
NIVEL I:  150 horas NIVEL II :    90 horas 

Contidos: 
Coñecementos necesarios para obter o título de patrón/oa de pesca local, tanto no relativo á 
sección de ponte, sección de máquinas e en materia de seguridade.  

Que se esixe? 
Non hai requisitos 
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CERTIFICADO PROFESIONAL EN SALVAMENTO E SOCORRISMO EN ESPAZOS 
ACUÁTICOS NATURAIS  
Duración: 420 horas 

Que se esixe? 
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.  

Posibles saídas profesionais: 
Patrón de embarcacións pesqueiras  
Capitán de pesca  
Mariscador a pé ou a flote  
Percebeiro  
Mariñeiro  
Xefe de máquinas dos buques pesqueiros  
Acuicultor  
Xefe de equipo das instalacións acuícolas  
Xefe de equipo de mergullo profesional  
 Supervisor de montaxe e armado de artes e aparellos de pesca  
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__ Sobre as TITULACIÓNS, CENTROS DE FORMACIÓN E SAÍDAS PROFESIONAIS. 
Formación profesional, Graos e Másteres universitarios. 

Neste apartado imos organizar a información por temáticas, considerando as seguintes: 
COMERCIALIZACIÓN, SALVAMENTO MARÍTIMO, MEDIO AMBIENTE, NAVEGACIÓN, 
INNOVACIÓN, SEGURIDADE ALIMENTARIA E LABORATORIO e TURISMO.  
Para cada unha delas deixaranse reflexadas as titulacións (tanto cursos como ciclos de 
formación, graos universitarios e másteres) así como as saídas profesionais que se poden 
acadar.  

 

1.- COMERCIALIZACIÓN. 

1.1.- Con título de E.S.O ou equivalente pódese acceder a: 

+	 TÉCNICO/A EN ACTIVIDADES COMERCIAIS / 2000H  

+	 TÉCNICO/A EN XESTIÓN ADMINISTRATIVA / 2000H  

+	 TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVIZOS ADMINISTRATIVOS / 2000H  

+	 CURSO MANIPULADOR/A DE PRODUTO PESQUEIRO FRESCO / 50H  

1.2.- Con título de bacharelato ou equivalente pódese acceder a: 

+	 TÉCNICO/A SUPERIOR EN TRANSPORTE E LOXÍSTICA / 2000H  

+	 TÉCNICO/A SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL / 2000H  

+	 TÉCNIC0/A EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS / 2000H  

+	 TÉCNICO/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS / 2000H  

+	 GRAO EN ECONOMÍA / 240 ECTS  

+	 GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS / 240 ECTS  
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POSIBLES SAÍDAS PROFESIONAIS: 

Operario/a  
Lonxeiro/a  
Peixeiro/a  
Administrativo/a  
Xerente  
Comercial  

 

2.- SALVAMENTO MARÍTIMO. 

2.1.- Con título de E.S.O ou equivalente pódese acceder a: 

+	 CERTIFICADO PROFESIONAL EN SALVAMENTO E SOCORRISMO EN ESPAZOS 
ACUÁTICOS NATURAIS / 420H  

+	 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE / 70H  

+	 FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA, INICIAL (25H) Y AVANZADA (40H)  

2.2.- Con título de bacharelato ou equivalente pódese acceder a: 

+	 TÉCNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE MARÍTIMO E PESCA DE ALTURA / 2000H  

+	 TÉCNICO SUPERIOR DO MANTEMENTO DE MAQUINARIA DE BUQUES E 
EMBARCACIÓNS /2000H  

+	 GRAO EN NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO / 240 ECTS  

+	 GRAO EN TECNOLOXÍAS MARIÑAS / 240 ECTS  

+	 CURSO DE ADAPTACIÓN E ACTITUDE FÍSICA E DEPORTIVA AO SOCORRISMO EN 
INSTALACIÓNS ACUÁTICAS / 270H  
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+	 OPERADOR XERAL DO SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO E SEGURIDADE 
MARÍTIMA / 120H  

Nota: precísase un título previo necesario:  
Capitáns e oficiais encargados da garda de navegación de buques civís acollidos ao SMSSM 
en calquera zona de navegación  

 
POSIBLES SAÍDAS PROFESIONAIS: 

Patrón/oa en buques de salvamento  
Patrón/oa portuario/a  
Xefe/a de máquinas en buques de salvamento  
Técnico en supervivencia  
Controlador/a do tráfico marítimo  
Nadador/a de rescate  

3.- MEDIO AMBIENTE. 

3.1. - Con título de bacharelato ou equivalente pódese acceder a: 

+	 GRAO EN QUÍMICA / 240 ECTS  

+	 GRAO EN BIOLOXÍA / 240 ECTS  

+	 GRAO EN CIENCIA AMBIENTAIS / 240 ECTS  

+	 GRAO EN VETERINARIA / 240 ECTS  

+	 GRAO EN CIENCIA DO MAR / 240 ECTS , Este grao da acceso a: 
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__ Estas titulacións dan acceso aos seguintes másteres: 

●	 MASTER UNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA / 120 ECTS  

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOXÍA MARIÑA / 90 ECTS  

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA / 90 ECTS  

 

POSIBLES SAÍDAS PROFESIONAIS: 

Técnico ambiental  
Técnico en xestión de espazos naturais protexidos e patrimonio natural  
Divulgador/a científico/a  
Técnico en xestión e ordenación do medio mariño e litoral  
Experto/a en explotación dos recursos mariños  
Análise da contaminación mariña  
Conservador/a de espazos naturais  
Técnico en xestión de espazos naturais protexidos e patrimonio natural  
Xestor/a ambiental  

4.- NAVEGACIÓN 

4.1.- Con título de E.S.O ou equivalente pódese acceder a: 

+	 MARIÑEIRO/A DE PONTE / 70H  

+	 MARIÑEIRO/A DE MÁQUINAS / 70H  

+	 BUQUES DE PASAXE / 45H  

+	 PATRÓN/OA PORTUARIO/A / 200H  

+	 FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA / 15H  

+	 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE / 70H  

+	 Ciclo Medio de  MANTEMENTO E CONTROL DE MAQUINARIA E BUQUES E 
EMBARCACIÓNS / 2000H  
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+	 Ciclo Medio de NAVEGACIÓN E PESCA DE 
LITORAL / 2000H  

+	 Ciclo Medio de OPERACIÓNS SUBACUÁTICAS E HIPERBÁRICAS / 2000H  

 

4.2.- Con título de bacharelato ou equivalente pódese acceder a: 

+	 Ciclo Superior de ORGANIZACIÓN DO MANTEMENTO DE MAQUINARIA DE 
BUQUES E EMBARCACIÓNS / 2000H  

+	 Ciclo Superior de TRANSPORTE MARÍTIMO E PESCA DE ALTURA / 2000H  

+	 GRAO EN NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO / 240 ECTS  

+	 GRAO EN ENXEÑERÍA NAVAL E OCEÁNICA / 240 ECTS  

+	 GRAO EN MÁQUINAS NAVAIS / 240 ECTS  

Estes tres graos dan acceso a: 

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO / 240 ECTS  

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENXEÑERÍA MARIÑA / 240 ECTS  
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POSIBLES SAÍDAS PROFESIONAIS: 

Tripulante de buques mercantes  
Mariñeiro de ponte ou máquinas  
Patrón de buques mercantes de arqueo  
Xefe de máquinas  
 Oficial ou primeiro oficial de máquinas  
 Mecánico naval  
Piloto da marina mercante  
Técnico de control de tráfico marítimo  
Práctico de porto  
Técnico de estaleiros  
Enxeñeiro de navieiras e estaleiros  
 

5.- INNOVACIÓN. 

5.1.- Con título de bacharelato ou equivalente pódese acceder a: 

+	 GRAO EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS / 240 ECTS  

Da acceso aos seguintes másteres: 

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN NUTIRICIÓN, SEGURIDADE E 
TECNOLOXÍA ALIMENTARIAS / 90 ECTS  

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENXEÑARÍA DE PROCESADO DE ALIMENTOS / 90 
ECTS  

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS E TECNOLOXÍA DE CONSERVACIÓN DE 
PRODUTO DA PESCA / 90 ECTS  
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+	 GRAO EN ENXEÑARÍA NAVAL E OCEÁNICA / 240 ECTS  

+	 GRAO EN MÁQUINAS NAVAIS / 240 ECTS  

+	 GRAO EN NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO / 240 ECTS  

Dan acceso a estes másteres: 

●	 MASTER UNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA / 120 ECTS  

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENXEÑARIA NAVAL E OCEÁNICA / 90 ECTS  

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENXEÑARIA MARIÑA / 60 ECTS  

 
POSIBLES SAÍDAS PROFESIONAIS: 

Control de procesos de transformación  
Consultor/a tecnolóxico/a  
Estratexia e innovación en produtos e procesos  
Investigación  
Técnico en enxeñaría marítima  
Inspector/a técnico/a  
Enxeñeiro/a en oficinas técnicas de deseño e enxeñaría  
Enxeñeiro/a en navieiras  
 Industria naval  
Astaleiros  
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6.- SEGURIDADE ALIMENTARIA E LABORATORIO 

6.1.- Con título de bacharelato ou equivalente pódese acceder a: 

+	 TÉCNICO/A SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE CALIDADE 
/ 2000H  

+	 GRAO EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS / 240 ECTS  

+	 GRAO EN CIENCIA DO MAR / 240 ECTS  

+	 GRAO EN BIOLOXÍA / 240 ECTS  

+	 GRAO EN VETERINARIA / 240 ECTS  

+	 GRAO EN QUÍMICA / 240 ECTS  

 
Dan acceso aos másteres que van de seguido: 

●	 MÁSTER EN ACUICULTURA / 90 ECTS  

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN NUTRICIÓN, SEGURIDADE E 
TECNOLOXÍA ALIMENTARIA / 90 ECTS  

●	 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENXEÑERÍA DE PROCESADO DE ALIMENTOS / 90 
ECTS  
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Ademais sen requisitos previos en relación a esta temática pódese cursar: 

+	 MANIPULADOR DE PRODUTOS PESQUEIROS  
Duración: 35 horas 
Sen requisitos previos para matricularse. 

POSIBLES SAÍDAS PROFESIONAIS: 

Xestión e control de calidade de procesos e produtos  
Procesado de alimentos  
Analista de laboratorio  
Xestión de calidade na industria farmacéutica, agroalimentaria e química  
Inspector/a de saúde pública  
 

7.- TURISMO 

7.1.- Con título de bacharelato ou equivalente pódese acceder a: 

+	 TÉCNICO/A SUPERIOR EN GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICA / 
2000H  

+	 GRAO EN TURISMO / 240 ECTS  
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7.2.- Con título de E.S.O  ou equivalente pódese acceder a: 

+	 P.C.P PATRÓN/OA COSTEIRO/A POLIVALENTE COMPLETO  
Duración: 600 horas 

+	 P.L.P PATRÓN/OA LOCAL DE PESCA / 
Duración: 250 horas 

+	 LICENCIA DE NAVEGACIÓN  

+	 MARIÑEIRO/A PESCADOR/A 
Duración: 50 horas 

+	 MARISCADOR/A A PÉ  
Duración: 40 horas 

Neste apartado (7.2.) cabe mencionar as títulacións de recreo: 

+	 PATRÓN/OA DE NAVEGACIÓN BÁSICA (PNB)  

+	 PATRÓN/OA DE EMBARCACIÓNS DE RECREO (PER)  

+	 PATRÓN/OA DE IATE  

+	 CAPITÁN/A DE IATE  

POSIBLES SAÍDAS PROFESIONAIS: 

Guía de turismo  
Turismo mariñeiro  
Título de navegación  
Patrón de navegación básica  
Patrón de embarcacións de recreo  
Patrón de iate  
Capitán de iate  
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CENTROS DE FORMACIÓN 

Menciónanse os centros nos que se poden cursar as titulacións mencionadas e/ou pedir 
información sobre as mesmas. 

●	 ESCOLA OFICIAL NÁUTICA - PESQUEIRA DE RIBEIRA 
escola.oficial.nautica.ribeira@xunta.es 

●	 ESCOLA OFICIAL NÁUTICA - PESQUEIRA DE FERROL 
	 	 	 escola.nautica.ferrol@edu.xunta.es 

●	 INSTITUTO MARÍTIMO PESQUEIRO DO ATLÁNTICO EN VIGO 
inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.es 

●	 IGAFA. INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA (Illa de Arousa) 
	 	 	 igafa@xunta.gal 

●	 UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
sape@udc.es 

●	 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
oiu@usc.es 

●	 UNIVERSIDADE DE VIGO 
sie@uvigo.gal 

●	 IES UNIVERSIDADE LABORAL (en Culleredo) 
info@ulaboral.eu 

●	 ESCOLA DE FP MARÍTIMO PESQUEIRA DE BUEU 
nautica.bueu@xunta.gal 

●	 IES JOHAN CARBALLEIRA (de Bueu) 
ies.johan.carballeira@edu.xunta.es 
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BOAS PRÁCTICAS. EXPERIENCIAS REAIS. PROXECTOS DE ÉXITO POR 
TEMÁTICAS. 

PESCA E ACUICULTURA 
 

 

Mellora no control da trazabilidade e nas condicións de distribución dos produtos do mar 
procesados 
https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/mellora-no-control-da-trazabilidade-e-nas-

condicions-de-distribucion-dos-produtos 

Con este proxecto se pretende mellorar o control da trazabilidade dos produtos, e mellorar 
as condicións da distribución dos produtos elaborados, principalmente dos produtos 
conxelados. 
Ten previsto levar a cabo dúas actuacións diferenciadas: 
	 Implantación dun sistema de control da trazabilidade: adquisición e implementación 
dun software de xestión comercial avanzada. 
	 Adquisición de novos medios de distribución/transporte do produto conxelado. 
Principais obxectivos do proxecto:  

- Reducir os tempos de traballo relacionados co transporte dos produtos pesqueiros. 
- Mellora das condicións de traballo dos empregados. 
- Aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros. 

info@relevo2.org Manual de Boas Prácticas

   José Luis Pérez Cribeiro  
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https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/pesqueras-novo 

A empresa promotora dedicase á pesca de altura e pretende incrementar a súa 
competitividade con acción dirixidas á mellora das condición de traballo e da eficiencia 
enerxética na súa embarcación. Por un lado vai adquirir un vehículo tipo furgón de caixa 
aberta que inclúe unha grúa hidráulica, que lle permitirá mecanizar o manexo das redes do 
barco, ademáis de transportar os aparellos de pesca dunha  maneira máis cómoda e eficaz. 
Tamén vai adquirir dous grupos electróxenos para a embarcación, que lle permitirán reducir o 
impacto medioambiental dos mecanismos dos que dispón o barco, que datan dos anos 90 e 
son moi pouco eficientes. O seu correcto funcionamento e fundamental xa que o sistema de 
xeración de fío nas bodegas e xeración de xeo en escama e grazas a estes equipos. 

 Principais obxectivos do proxecto: 
  
- Mellora das condicións de traballo e redución de tempos 
- Incremento da competitividade e modernización da 
- Eficiencia enerxética e minimización do impacto medioambiental 
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Artesanal 2020 
https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/artesanal-2020 

O promotor do proxecto dedícase á pesca costeira artesanal, e pretende mellorar as 
condición de traballo coa adquisición dun remolque para trasladar as distintas artes que 
utiliza na embarcación, dende a liña de atraque ata o almacén da empresa. A embarcación 
ten no seu permiso de explotación 5 artes, podendo según as necesidades cambiar dunha a 
outra indistintamente. Actualmente, as redes e pertrechos quedan á intemperie no peirao, 
polo tanto, o proxecto tamén contribuirá a evitar perdas e deterioro das mesmas, e liberación 
e ordenación racional dos espazos portuarios. 

Principais obxectivos do proxecto:  
	 Mellora das condicións de traballo. 
	 Conseguir unha empresa máis competitiva 
	 Potenciar a pesca artesanal e promover o relevo xeracional. 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/el-zarpe-de-la-patrona 

Posta en marcha dunha empresa de nova creación para recolectar, procesar, transformar e 
comercializar algas. O proxecto está promovido por una muller do sector acuícola e 
pesqueiro que pretende revalorizar un recurso marisqueiro pouco explotado, e que por tanto 
axudará a crear novos postos de traballo e diversificar o sector pesqueiro na Ría de Arousa, 
empoderando á súa vez á muller traballadora do mar. 

Principais obxectivos do proxecto:  
- Fomenta o Valor engadido a través da valorización dos recursos pesqueiros e da mellora da 
eficiencia na comercialización. 
- Fomenta a diversificación a través un aproveitamento sostible dos recursos. 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/os-mares-de-baixura-unha-web-para-
formar-e-informar 

Trátase dunha plataforma de acceso ao coñecemento sobre o sector pesqueiro 

Principais obxectivos do proxecto:  

 - Fomentar a formación de profesionais do sector pesqueiro de maneira innovadora, 
baseándose nas novas tecnoloxías e uso de TIC, e centrado na mellora das condicións 
laborais 
- Fomentar a formación de mozos e colectivos desfavorecidos 
- Sensibilizar sobre a importancia da xestión responsable de residuos  
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https://galp.xunta.gal/golfo-artabro/serra-de-conxelado-posto-para-elaboracion-
camara-para-conservacion-e-envolvedora 

Serra de conxelado, posto para elaboración, cámara para conservación e envolvedora 

A Confraría de Pescadores e mariscadores de Ferrol con 260 persoas asociadas, conta 
cunha traxectoria de máis de 30 anos, facilitando aos seus socios e socias a venda dos seus 
produtos a través da explotación da lonxa de peixe e marisco de Ferrol. Con este proxecto 
pretenden dotar á peixeria que ten a Confraría nun local anexo, dunha nova maquinaria e 
equipamento, co obxecto de poner en marcha una nova liña de negocio de pescado e 
marisco conxelado e envasado na "Peixería a túa Lonxa" da Confraría. 

Principais obxectivos do proxecto:  

- Mellora da comercialización dos produtos da pesca e marisqueo mediante a venda directa 
ao público en xeral. 
- Posta en marcha dunha nova liña de negocio de peixe e marisco conxelado e de 
empaquetado do produto cunha mellor presentación e conservación, ademáis de elaborados 
de peixe. 
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Depuradora de mariscos - centro de expedición 

Instalación e montaxe dunha depuradora de marisco nun local anexo á Lonxa da Confraría e 
o despacho do produto pesqueiro, así como compra da maquinaria e equipamento 
necesario para desenvolver esta nova actividade na Confraría de Pescadores de Ferrol. Con 
este proxecto preténdese principalmente non ter que depender de depuradoras externas, 
encargándose eles directamente da xestión da venta do produto capturado polos socios e 
socias e outras embarcacións e mariscadores e mariscadoras que se acheguen á Lonxa de 
Ferrol. As actuacións deste proxecto consistirán en que a Confraría de Pescadores de Ferrol 
compre o produto aos profesionais na subasta, para posteriormente depuralo, etiquetalo, 
empaquetalo e poder ser distribuido entre o público en xeral e a pequenos comercios de 
restauración.  

Esta nova iniciativa vai a beneficiar a todo o sector do mar de Ferrol, do que dependen máis 
de 200 familias, revertindo nunha mellor explotación do recurso, mellor comercialización e 
máis ingresos, o que redundará nun maior movemento económico en todo tipo de negocios 
da zona.  
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Principais obxectivos do proxecto:  

- O obxectivo xeral é a mellora da comercialización dos produtos da pes e o marisqueo 
mediante a venda directa ao público en xeral. 
- Con este proxecto preténdese vender ao público en xeral os produtos capturados polos 
socios e socias e outras embarcacións e mariscadores que se acheguen a vender na lonxa 
de Ferrol. Os socios e socias desta Confraría traballan na ría ao marisqueo, tanto a flote 
como a pé. O produto principal capturado é marisco bivalvo (ameixa fina, ameixa babosa, 
ameixa xapónica, berberecho, ostra e carneiro). Estes produtos non se están vendendo en 
subasta a consumidores finais porque a zona de extracción é clasificada como "B". A única 
forma de poder ser comercializada directamente é mediante a depuración do mesmo, para o 
que se preciso instalar unha depuradora nas instalacións da Confraría. 
- Esta venta ao público reflictese no precio ao non ter que depender dos intermediarios, 
sobre todo na parte do marisco, que actualmente estábase a depender das depuradoras 
externas que son as que compraban para depurar e revender. 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-pontevedra/pescaturismo-playa-de-sanxenxo 

Trátase dun proxecto innovador que consistirá na creación de rutas de pesca-turismo para 
efectuar saídas ao mar a bordo dun barco pesqueiro, no que se amosará a pesca artesanal e 
sostible da nasa e os miños, así como a posta en valor dos produtos pesqueiros obtidos con 
esta arte.  

Ao mesmo tempo darase a coñecer a biodiversidade mariña da ría e, en concreto, do 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (en diante PNMTIAG) e 
axudará a difundir a cultura mariñeira da Ría de Pontevedra. O proxecto desenvolverase na 
Ría de Pontevedra e na contorna do PNMTIAG, arquipélago das Illas Ons e, a súa chegada a 
porto, os turistas acompañarán ao mariñeiro a lonxa para ver a poxa do peixe e a 
gastronomía do mar ofrecendo unha degustación dos produtos do mar aos turistas. 
As actividades serán: 
1. Coñecemento dos hábitas mariños e as súas especies 
2. Coñecemento das especies da pesca 
3. Coñecemento do traballo dos mariñeiros: distintas artes e especies, cultura mariñeira. 
4. Comercialización de produto, etiquetaxe, controis de calidade. 
5. Degustación de produtos do mar.. 
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 MAR DAS ILLAS Atlánticas: apoio ao desenvolvemento de iniciativas turísticas 
dende o sector pesqueiro  
www.mardasillas.com 

As principais actividades a desenvolver no marco do proxecto son as 
seguintes:  

Tres cursos de Sostibilidade de actividade pesqueira e turística.  

A posta en marcha de aló menos, tres Proxectos piloto de pesca turismo e 
turismo mariñeiro. 

Publicación en papel e on line de protocolos de comunicación das actividades 
de turismo mariñeiro tanto ao público participante nas mesmas como as 
administración no seu proceso de posta en marcha.  

Edición de material promocional: folletos e cartelería en diferentes idiomas. 

Organización de xornadas abertas á cidadanía e inclusivas de turismo 
mariñeiro e pesca turismo 

Primeiras xornadas internacionais para profesionais da pesca de turismo 
Mariñeiro. 

O principal obxectivo do proxecto é: 
 - Conseguir o recoñecemento do traballo dos profesionais da pesca no ámbito 
territorial do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. 
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Implantación da plataforma de xestión do marisqueo XESMAR na lonxa de Campelo  
pescadoartesanal.com 

XESMAR é unha plataforma accesible a través de web e aplicación móbil, pensada 
por e para o sector do marisqueo en Galicia que busca incorporación no sector de 
solución baseadas nas novas tecnoloxías que simplifiquen a Xestión e organización 
do traballo, fomentan a formación dos profesionais do sector primario e, ao mesmo 
tempo, potencian a cohesión e integración ao ter coma obxectivo a súa implantación 
nas confrarías.  
Pretende axudar ao colectivos de traballadores do mar e as súas confrarías no 
camiño da modernización, simplificando os procesos, trazabilidade, organización do 
traballo e mellora da imaxe global do sector. 
O proxecto inclúe así mesmo a adquisición de diferentes equipos informáticos que 
permitan e faciliten o emprego da plataforma dixital dende a Lonxa. 

As actividades que se poñerán en marcha: 
-Toma de información sobre o sistema de xestión de lonxa e confrarias 
-Personalización da aplicación e web para o colectivo de mariscadores e 

traballadores da Lonxa de Campelo e confarías de Pontevedra, Raxó e Lourizán.  
-Implementación da plataforma 
-Probas de funcionamento 

Formación do persoal da lonxa, confrarías e mariscadores.   

O principal obxectivo: 
Facilitar o acceso á información por parte do sector marisqueiro baseado nas TIC en tempo 
real de xeito directo. 
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COMERCIALIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN 
 

Novo sistema de poxa para mellorar a competitividade da lonxa de Burela  
https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/novo-sistema-de-poxa-para-mellorar-a-

competitividade-da-lonxa-de-burela 

O proxecto consiste na implantación dun novo sistema de poxa na lonxa de Burela, co 
obxectivo de sentar as bases para a futura poxa non presencial. Tratarase de prescindir da 
"voz humana" sendo cantada a baixada de prezo por un altofalante, previo desenrolo do 
correspondente Software no que a parada por parte do comprador se realiza presionando 
unha tecla no mando da poxa. Instalaranse en todas as zonas de poxa da lonxa uns paneis 
para poder seguir a poxa e para cubrir as poxas que se fagan nas zonas non habituais 
desenrolaranse carros móbiles de acompañamento con pantallas. Reforzarase a WIFI para 
garantir o bo funcionamento do novo sistema. O investimento inclúe equipamento: Tablets 
que soporten o novo sistema, Servidores, Altofalantes. Adaptarase ao sistema de etiquetaxe, 
incorporando á información esixida por norma e a marca "MERLUZADEBURELA" para 
diferenciar a pescada capturada polos barcos de palangre de fondo (anzol). 

Principais obxectivos do proxecto:  
- Incrementar a competitividade e concentrar a oferta e demanda de peixe nas instalacións. 
- Incrementar o número de visitas á lonxa de Burela para ver como se realiza a primeira 
venda na lonxa dunha forma ordenada. 
- Fomentar a competitividade das empresas pesqueiras que traballan no Porto de Burela. 
- Aumento do valor engadido pola etiquetaxe diferencial de  MERLUZADEBURELA. 
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https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/augas-santas-cervexa-artesa-da-marina 

O proxecto ten como finalidade acondicionar unha nave dotándoa do equipamento 
necesario para instalar unha fábrica de cervexa elaborada artesanalmente con auga de mar. 
O deseño das etiquetas ilustrativas do produto, a cervexa “Augas Santas – Cervexa Artesá 
da Mariña”, pretende atraer a atención cara á nosa costa, así como o mapa ilustrativo da 
Mariña Lucense na parte posterior das botellas. 
Principais obxectivos do proxecto:  

- Posta en marcha dun negocio artesanal aproveitando os recursos do mar: trátase dunha 
empresa de elaboración de cervexa artesá, elaborada con auténtica auga de mar.  
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Diversificación Bombóns de Mar 
 https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/diversificacion-bombons-de-mar 

  
O proxecto está promovido por unha muller que se iniciou na fabricación de dúas variedades 
de bombóns (bombóns de mar e bordones)  a base de chocolate e alga Nori, no ano 2017. 
O proxecto consiste en ampliar o obradoiro co fin de sacar unha nova liña de produto: 
bombóns combinados con algas, sen lactosa e sen proteína de leite, e conseguir a 
certificación de calidade halal e kosher. 
Ademais se creará unha páxina web co fin de darlle mais visibilidade á empresa no mercado, 
e para a venda a través de internet. 
A promotora aposta pola inclusión social na súa política de contratación de persoal. 

Principais obxectivos do proxecto:  
- Creación dunha nova liña de negocio. 
- Diversificación dunha empresa de bombóns que utiliza produtos derivados do mar, e 
orientada principalmente a dar emprego a mulleres con dificultades para conciliar vida familiar 
e laboral, e a persoas con discapacidade. 
- Incluír na rede de comercialización a venda a través de internet, coa creación dunha páxina 
web, e incrementar a presenza da empresa en redes sociais. 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/mellora-da-competitividade-eficiencia-e-
iniciativa-innovadora-na-comercializacion-de 

Implantarase un sistema de optimización da comercialización coa incorporación dun equipo 
de altas prestacións para a recepción, clasificación - por tamaños, pesos-  e envasado de 
produtos da pesca costeira, esencialmente "choco" así como etiquetado que contará con 
todos os datos identificativos para garantir a trazabilidade do produto. 
Trátase dunha iniciativa de carácter innovador. Conseguirase un produto envasado en caixas 
individuais axeitadas para unha correcta conservación, cun etiquetado autocolante que 
impedirá calquera tipo de alteración antes da chegada de primeira venta en lonxa, 
evitándose demoras na selección das caixas actualmente presentadas cunha clasificación 
manual directa desde a captura que fai que ás veces se produzan tamén devolucións polas 
diferenzas de produto. 
Coa implantación deste sistema, conseguirase de forma automática a clasificación 
mecanizada e automatizada, no marco dun proceso racional e continuo.  
Tamén se conseguirá un maior valor engadido para o produto que poderá chegar ata a súa 
expedición no mesmo envasado co que se adquire en lonxa, se fose necesario. 

Principais obxectivos do proxecto:  
- Fomenta o Valor engadido a través da valorización dos recursos pesqueiros e da mellora da 
eficiencia na comercialización. 
- Fomenta a diversificación a través un aproveitamento sostible dos recursos. 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/algas-comestibles 

A empresa compra algas da costa galega, envásaas e vende en España e 
internacionalmente. Necesita mellorar as instalacións e promocionar á empresa para dar a 
coñecer o produto 

Principais obxectivos do proxecto:  

- Xerar riqueza, diversidade, sostebilidade e melloras laborais no sector do mar 
- Dar valor engadido ás algas 
- Producir produtos finais a partir das algas 
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https://galp.xunta.gal/golfo-artabro/peixeria-con-cocedoiro-e-obrador 
Peixería con cocedoiro e obrador 

Venda directa de produto e procesamento de xeito tradicional, ademáis da adaptación da 
actividade ás novas canles de comercialización e a unha combinación de produtos e 
servizos.  
Con esta nova liña de negocio ofreceran produtos elaborados listos para o seu consumo na 
mesa e o consumo mesmo dentro do seu negocio (servizo de degustación) en Pontedeume, 
núcleo tradicionalmente mariñeiro e turístico, plasmando a esenza do entorno en que se 
desenvolve a actividade. Paso obrigado do Camiño de Santiago. 

Principais obxectivos do proxecto:  

-Creación dun novo concepto de negocio, baseado tanto na venda directa do produto 
pesqueiro como no ofrecemento de servizos engadidos que impulsarán con consumo dos 
mesmos, como son a elaboración e a degustación. 
- Dinamización dos mercados, en tanto que se traspasa o concepto tradicional de venta, 
fomentando ao mesmo tempo un turismo gastronómico onde prima a cociña, a cultura e a 
tradición culinaria dos produtos locais. 
Impulsar os servizos do Camiño de Santiago. 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-pontevedra/nova-lina-de-fabricacion-para-os-
produtos-procedentes-da-pesca-artesanal-galp-6 

Este proxecto permitirá á empresa (https://www.rosadelosvientos.es/) ofrecer un maior valor 
engadido aos productos procedentes da pesca artesanal (Pulpo da Ría) que una vez 
acadado o seu recoñecemento no mercado co distintivo de calidade, promocionará e 
defenderá os seus peixes e mariscos procedentes da flora artesanal galega con claras 
oportunidades para o incremento das súas ventas. 

O principal obxectivo do proxecto é: 
 Implementar una mellora nas instalación do centro de elaboración e comercialización de 
productos do mar para ofrecer un maior valor engadido. 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-pontevedra/novo-obrador-de-pasteurizado-para-
novos-produtos-do-mar-de-calidade-certificada 

O proxecto consiste en establecer un novo proceso produtivo de transformación dos 
produtos do mar certificados: Mexillóns ecolóxicos e moluscos (berberecho, ameixa e 
navalla) pescaderías. 

Principais obxectivos do proxecto: 

- Mellorar e ampliar a capacidade produtiva da empresa 
- Certificar ante o consumidor a identidade e a orixe dos produtos procedentes da 
acuicultura e marisqueo artesanal mediante a súa elaboración e certificación baixo as marcas 
de calidade “ecolóxico” e “Peixarías, de  onde se  non?”, e con iso achegar un maior valor 
engadido aos produtos procedentes da pesca costeira artesanal mediante a promoción das 
súas características diferenciadoras do resto dos produtos do mar. 
- Consolidar a competitividade e a viabilidade do sector da industria dependente da pesca, o 
marisqueo e da acuicultura do territorio do GALP, fomentando a transformación e 
comercialización de novos moluscos de “alta calidade” certificada nos mercados locais, 
nacionais e internacionais. 
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Capacidade productiva La Naviera 

A iniciativa consiste en desenvolver unha moderna e pioneira industria que permita 
internacionalizar e mellorar a comercialización de productos transformados da pesca (con 
peixes e marisco das nosa área) mediante a creación dunha innovadora planta de productos 
elaborados da pesca. Coa creación de 6 postos de trabajo.    

Principal obxectivo do proxecto: 

Mellorar a competividad do sector pesqueiro creación de emprego e atracción da juventude, 
en especial a través de aumento de valor engadido dos productos pesqueiros, da integración 
vertical, da innovación en toda a fases da cadea de subministros dos produtos 
pesqueiros        
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Apertura, Modernización e Innovación; novo posto de venda de pescado. 

O proxecto consiste na apertura e modernización dunha nova peixería (no Mercado de 
Elviña, A Coruña) coa introducción dunha innovadora proposta de comercialización dos 
peixes e maríscos da zona. 
Cunhas innovadoras intalacións cara o público, para que o peixe e o marisco amosar a súa 
magnífica presenza. Os mostradores serán conforme a normativa e a lexislación vixente e 
serán de aceiro inoxidable con metracrilato azul e contarán cun moderno sistema de desxeo 
baseado en tubos perforados con válvulas. 
O máis innovador será que a peixería contará cunha máquina expendedora de peixe e 
marisco fresco envasado ao vacio, refrixerada que é a primeira que se instala con estas 
características en Galicia. A innovación consiste tanto na presentación e comercialización 
dos produtos como no xeito de preparalos, adecuados ás novas esixencias do mercado e 
ao xeito de mercalas. 
Tamén integra este proxecto, unha moderna máquina de "pelado" mecanizado de peixe que 
axudara aforrar tempo nas preparación do peixe, e dúas básculas electrónicas coas súas 
respectivas etiquedadoras que mellorarán a información cara o consumidor e avanzar na 
trazabilidade e unha páxina web para publicitarse e venda on line e vía telefonica 

Principal obxectivo do proxecto: 
Innovar na comercialización dos produtos da pesca que vende. 
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TURISMO E DEPORTES NÁUTICOS 
 

 

Goodlife Experiencies: https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/goodlife-experiences 

Con este proxecto, a empresa promotora pretende a creación de produtos experienciais 
propios, que poida promocionar e comercializar, así como a comercialización das 10 
experiencias creadas no proxecto de cooperación entre o GALP A Mariña-Ortegal e o GALP 
Golfo Ártabro Norte, "Galicia Norte, Mares de Experiencias". Esta nova oferta de experiencias 
e actividades terá como eixo común a valorización do medioambiental e o patrimonio ligado 
ao mar, así como o recoñecemento dos oficios do mar e da calidade diferencial dos 
produtos pesqueiros e marisqueiros do territorio de A Mariña- Ortegal. Destacar que unha 
das experiencias terá como obxectivo amosar o importante papel das mulleres no sector da 
pesca. 
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Principais obxectivos do proxecto:  

- Configurar unha oferta de experiencias e actividades que poñan en valor o patrimonio 
medioambiental e o patrimonio ligado ao mar que incrementen a conciencia da necesidade 
da preservación do entorno natural e patrimonial, así como do recoñecemento dos oficios do 
mar e da calidade diferencial dos produtos pesqueiros e marisqueiros do territorio de A 
Mariña – Ortegal. 

- Fomentar o crecemento económico de forma directa e indirecta. 
Incidir na inclusión social de diferentes colectivos que poidan participar na creación das 
experiencias, así como á diversificación das actividades realizadas no marco da pesca. 

 

Proxecto de cooperación entre GALP A Mariña-Ortegal e GALP Golfo Ártabro Norte -Galicia 
Norte.  

Mares de Experiencias. https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/accions-para-a-
mellora-da-competitividade-local-e-sensibilizacion-da-poboacion 

Este proxecto preséntase mediante a colaboración entre dous GALP, o da Mariña-Ortegal e 
o do Golfo Ártabro Norte, por ser territorios contiguos con características comúns, xa que 
contan cun rico patrimonio marítimo pesqueiro, cultural e natural moi importante. En total, 
abrangue unha lonxitude de costa de 384 quilómetros, dos cales 144 pertencen á provincia 
de Lugo e 240, á da Coruña. 
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As oportunidades relacionadas co sector pesqueiro e o turismo que existen dentro do 
territorio e que ámbolos dous Grupos plasman nas súas Estratexias, son as seguintes: 
* Os sectores con grandes potencialidades son a alimentación, o turismo e a artesanía. 
* Posta en valor do mundo do mar a través da promoción do patrimonio marítimo e dos 
produtos pesqueiros tanto dentro do territorio como fora del. 
* Desenvolvemento de actividades relacionadas co turismo mariñeiro. 
* Crecemento das actividades de turismo e de ocio que son complementarias ao sector 

pesqueiro e marisqueiro. 
*
Para conseguir aproveitar as oportunidades descritas e conseguir os retos que se plasman 
nas Estratexias de ámbolos dous Grupos, plantexanse a través deste proxecto o 
desenvolvemento de actuacións sustentables que se dirixen á posta en valor do seu 
patrimonio cultural e patrimonial relacionado co sector pesqueiro e o turismo, desenvolvendo 
unha oferta turística que conecte as experiencias creadas no ano 2017 cos axentes turísticos 
do territorio, tanto tecido empresarial como poboación local. 
Este proxecto pode xerar unha alternativa para a diversificación da economía pesqueira e 
marisqueira, como vía de dinamización da actividade e captación de novas fontes de 
ingresos. Ademais preténdese tamén crear espazos de interpretación e exposición de 
actividades e tradicións mariñeiras, impulsando a toma de conciencia sobre a importancia do 
papel da vida mariñeira e o mar na historia e na cultura do territorio, implicando á poboación 
local como prescriptores da súa cultura. Así mesmo, fomentarase a integración da oferta de 
servizos dentro do sector do turismo, ofrecendo experiencias integrais, para logo unificar a 
promoción turística da zona como un todo, prestando especial atención ao posicionamento 
online. 

Principais obxectivos do proxecto:  

1.	 Diversificar a actividade pesqueira de forma sustentable 
2.	 Posicionar o territorio do GALP A Mariña- Ortegal e do GALP Golfo Ártabro Norte 
dentro do turismo mariñeiro 
3.	 Sensibilizar á poboación co coidado do seu patrimonio relacionado có mar, no uso 
responsable do mesmo e nos métodos de promoción e divulgación patrimonial 
4.	 Detección de oportunidades de negocio relacionadas co sector pesqueiro e o turismo 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/albergue-turistico-a-salazon 

Rehabilitación dun inmoble no casco urbano de Vilanova de Arousa que formaba parte 
dunha antiga salazón co obxectivo de convertelo en albergue turístico. 
Principais obxectivos do proxecto:  
- Rehabilitación dun inmoble no casco urbano de Vilanova de Arousa que formaba parte 
dunha antiga salazón co obxectivo de convertelo en albergue turístico 

 

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/produto-turistico-de-sup-ria-de-vigo-a-
guarda 

Creación dun produto turístico de SUP, que pretende afianzar o posicionamiento do destino 
Ría de Vigo – A Guarda como territorio de natureza e deporte. 

info@relevo2.org Manual de Boas Prácticas

Albergue Turístico A 
Salazón 

Club Gallego de 
Surf 



 

 

 
 

https://galp.xunta.gal/golfo-artabro/posta-en-marcha-dos-apartamentos-turisticos-
camino-do-eume 

Posta en marcha dos apartamentos turísticos "Camino do Eume" 

Posta en marcha por unha muller, dun establecemento hostaleiro en formato de 
Apartamentos Turísticos de características innovadoras e únicas no territorio vinculado coa 
tradición mariñeira, natural, cultural, patrimonial e turística do Camiño Inglés no núcleo 
urbano de Pontedeume, a escasos metros do dito Camiño, ampliando a actividade da 
empresa cara un maior valor engadido.  
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Este establecemento busca potenciar a interacción dun aloxamento turístico moderno, 
funcional e nun edificio de especial singularidade e historia para facilitar a interacción da 
poboación turística cos distintos axentes do sector do mar (Confrarías de Pescadores, 
clubes deportivos do mar, actividades culturais…) e coas entidades involucradas no fomento 
do turismo mariñeiro e costeiro.Este establecemento estará centrado na fusión entre turismo, 
benestar e goce da natureza e do entorno mariño que destaca en Pontedeume. 
Principais obxectivos do proxecto:  
- Pór en marcha unha nova fórmula de establecemento turístico non existente en 
Pontedeume ata o momento, potenciando os recursos locais en materia de turismo 
vinculado co patrimonio cultural, mariñeiro e de benestar persoal, facendo máis atractivo o 
noso territorio para as persoas visitantes. 
Axudar a consolidar novas fórmulas empresariais no territorio, buscando as máximas 
sinerxias cos demais axentes do mesmo para abrir novas experiencias á poboación visitante. 

- Buscar un novo modelo de establecemento hostaleiro que se centre na fusión entre 
turismo, benestar e goce da natureza e do entorno mariño que destaca en Pontedeume. 
Contribuír a chamar máis a atención sobre o potencial de Pontedeume e o propio territorio 
do GALP Golfo Ártabro Norte como destino turístico desestacionalizado, xerando novas 
posibilidades laborais directas e indirectas e abrindo a via a novos contidos con maior valor 
engadido para as persoas visitantes. 
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https://galp.xunta.gal/ golfo-artabro/proxecto-deportivo-de-traina-feminina-
en-mugardos 

Proxecto deportivo de traiña feminina en Mugardos 

O Club do Mar de Mugardos pretende poñer a funcionar no pobo costeiro de Mugardos un 
equipo feminino de remo, co obxectivo de fomentar a inclusión das mulleres no deporte 
tradicional do remo, un deporte na que as mulleres actualmente son minoritarias. 

Potenciar a escola de remo do Club do Mar de Mugardos engadindo unha nova tripulación. 
a nova embarcación é unha traíña ou traiñeira, que é considerada como a categoria raiña 
dentro do remo de banco fixo. Esta categoria conta coas tripulacións máis numerosas (13 
remeiros/as é un patrón), recórrense as maiores distancias en competición, ten o período de 
competición máis longo e conta cun maior seguimento de público e medios de 
comunicación que o resto de categorias tanto de remo olímpico como de banco fixo a nivel 
nacional. 
A creación deste novo equipo sería un paso adiante na actividade deportiva do Club do Mar 
de Mugardos ao permitir a participación dun maior número de deportistas de que o facian 
ata a data e poder participar nunha competición que se estende nun período maior ao longo 
do ano. Isto resolverá unha demanda incipiente das mulleres deportistas do pobo de poder 
competir nunha categoria superior e poder continuar o seu desenrolo deportivo nesta 
modalidade. 
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Principais obxectivos do proxecto:  
- Fomentar a inclusión das mulleres no deporte tradicional do remo, mediante a súa 
participación na Liga Gallega de Traiñeiras Feminina. 
- Dar continuidade a labor desenvolta en anos anteriores nas categorias inferiores do Club. 
- Fomento do remo tradicional, ligado ao sector pesqueiro dende o seu nacemento, entre as 
mulleres. Apoio á recuperación da memoria mariñeira. 
- Promoción turística do Pobo costeiro de Mugardos e da súa cultura mariñeira, facendo 
especial fincapé no sector hostaleiro e na súa oferta culinaria de produtos de pesca local. 

 

https://galp.xunta.gal/ria-de-pontevedra/ciclo-ria-cicloturismo-en-la-ria-de-
pontevedra 

Ciclo - Ría é un proxecto de turismo activo que ten como obxectivo o de mellorar e ampliar a 
oferta de turismo activo/experiencial onde se poñan en valor o patrimonio e os recursos 
naturais e culturais da Ría de Pontevedra e así dar a coñecer a nosa cultura apostando pola 
desestacionalización do turismo e creando una nova fonte de diversificación económica. 

Aumentarase a oferta actual de ocio sostible e responsable co medio ambiente e 
fomentaranse hábitos saudables tanto na poboación coma nos visitantes. 
Este proxecto quere impulsar o cicloturismo polo litoral a través do deseño de “Rutas en 
bicicleta” que percorran diversos concellos do GALP Ría de Pontevedra. 

Principal obxectivo: 

Promover  iniciativas de posta en valor e protección dos recursos naturais. 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-pontevedra/rooteiro 

O proxecto promociona o patrimonio galego en todos os seus ámbitos, creando produtos 
turístico - ambientais que desestacionalicen e creen sinerxias positivas para o 
desenvolvemento do medio local. Realizaranse diferentes rutas mesturando cultura, 
natureza, enoturismo, turismo mariñeiro e gastronomía. 
Por tanto, o desenvolvemento do proxecto levará a cabo as seguintes actividades: 
1.	 Creación de rutas turísticas, en concreto no pobo de Portonovo a intención e 
dinamizar a zona creando unha ruta para mostrar a lonxa e como traballan as redeiras 
ademais de outras propostas como un food tour. Todo isto traerá consigo unha involucración 
do turismo coa poboación local e viceversa. 
2.	  Ofertar diferentes experiencias de terceiros que cumpran os requisitos da empresa. 
Principais obxectivos : 
Poñer  en valor do patrimonio galego, especialmente na Ría de Pontevedra. 
Promover o patrimonio cultural, natural, gastronómico e marítimo, divulgando, dinamizando e 
poñendo en valor o patrimonio da Ría de Pontevedra de maneira que as persoas interesadas 
na realización das actividades véxanse involucradas con este. 
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https://galp.xunta.gal/ria-de-pontevedra/adquisicion-dunha-embarcacion-
adaptada-para-buceo 

O proxecto contempla as seguintes actuacións: 
 1. Adquisición de unha embarcación adaptada que permita realizar de maneira cómoda e 
segura as actividades de mergullo ás persoas vulnerables (discapacitados físicos, sensoriais 
ou  psíquicos). Como novidade e dentro do obxetivo de empresa, a embarcación levará 
incorporada un sistema de paneis fotovoltaicos flexibles e un regulador solar, o cal supón 
unha innovación da construcción e posta en funcionamenfo deste tipo de embarcacións, asi 
como redundará nunha mellora do medio ambiente e do  desenvolvemento sustentable. A 
embarcación contará cunha grúa, para que se poida axudar a subir e baixar dela á persoas 
con discapacidade motriz. 
2. Adquisición de equipo informático: a formación dixitalizada, mediante un sistema formatívo 
integrado con tablets, permitirán o completo seguimento das clases, tanto por parte do 
alumnado habitual como por parte das persoas vulnerables (discapacitados físicos, 
sensoriais ou psíquicos). 
3. Organización de charlas ambientais: no marco do proxecto quérense realizar charlas 
informativas a través das cales concienciar a poboación sobre a importancia da 
conservación do Mar. 
4. Establecer convenios de colaboración con distintas entidades: co fin de ofrecer as 
actividades de concienciación e cuidado do medio ambiente para alumnado do C.E.I.P de 
Portonovo. Co fin de acercar o mergullo a poboación vulnerable, se establecerán convenios 
de colaboración con distintas asociacións para promover ditas actividades. 
Ademais quérese ampliar os convenios que Portosub ten cos hoteis e axencias de viaxes da 
zona para dar unha maior visibílidade e publicidade ás actividades que desenvolve. 
5. Rutas en barco para visitar as bateas con explicación do seu funcionamento, orientado 
especialmente a persoas con discapacidade. 
6. Rutas de avistamento de aves. 
7. Ruta Illa de Tambo, Combarro e Bateas. 
8. Saídas de pesca para particulares e familias (con caña). 
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Principais obxectivos do proxecto:  

O obxectivo xeral do proxecto é fomentar a participación de persoas con diversidade 
funcional en actividades acuáticas na ría de Pontevedra así como promover a protección e 
conservación dos recursos pesqueiros e naturais da ría de Pontevedra entre a poboación en 
xeral. 
 
 

 
https://www.facebook.com/aftersurfgalicia/ 

Este proxecto está dirixido a impulsar unha nova fórmula de turismo no territorio do GALP 
Golfo Ártabro Sur, tentando paliar a estacionalidade.  
O que ten por obxectivo dar unha oferta centralizada na que se obteña: aloxamento, 
alimentación saudable, deporte, natureza e lecer.  
O seu principal característica é a innovación, buscando potenciar a interacción dun 
aloxamento turístico moderno e funcional nun emprazamento especial para facilitar a 
interacción da poboación deportista e turista co mar e a súa contorna.  
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As actuacións que se implementarán son: 

1- Pensión de 1 estrela. Esta contará cun total de 24 prazas nun total de 27 habitacións, 4 
delas de ata 4 prazas e os 3 restantes de dúas prazas. Esta pensión utilizarase para dar 
aloxamento tanto ás persoas visitantes que participen en actividades vinculadas ao goce de 
deportes náuticos promovidos desde After Surf como tamén para aqueloutras que 
simplemente queiran contar cun espazo e un emprazamento único e ideal para valorar a 
costa do Golfo Ártabro Sur.  
2- Cafetería – Restaurante. Tense previsto orientar a cociña para realizar produtos do mar 
de proximidade, rápidos e sinxelos, pero ao mesmo tempo que sirvan para potenciar o seu 
coñecemento e recoñecido prestixio. A leste terán acceso persoas que participen en 
actividades da escola de deportes náuticos, como nos campamentos organizados, así como 
tamén o público en xeral.  
3- Escola de deportes náuticos. Esta escola con espazo adaptado a persoas con 
diversidade funcional, contará con vestiarios e baños, ademais dunha zona cuberta ao aire 
libre para poder realizar os distintos exercicios necesarios para a organización das clases á 
beira do mar. O alumnado contará co material necesario e as actividades desenvolveranse 
nas praias de Oleiros e Arteixo. Así mesmo, contarase coas medidas de seguridade 
necesarias en caso de emerxencia durante as sesións prácticas das clases. 

O principal obxectivo do proxecto é: 

Poñer en marcha dun negocio centrado na rehabilitación dun complexo turístico de 
referencia no concello de Oleiros, que integre a hostalería co deporte e a conexión co mar 
(interacción, divulgación, sensibilización e lecer) en formato pensión con realización de 
actividades deportivas náuticas neste concello e no concello de Arteixo, polas súas 
características para a práctica destes tipos de deportes e actividades.  
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En relación ao apartado de OFICIOS mencionado ao inicio 
do documento pero no marco de proxectos reais e experienciais que achegar ás persoas 
interesadas na súa orientación, inclúese tamén algún proxecto: 
 

https://nordesveleria.com/ 

O proxecto consiste na mellora das instalacións así como a adquisición de novas 
máquinas máis eficientes para a fabricación de lonas de protección e calquera 
compoñente que se poida elaborar con produtos textis de alta tenacidade. 
Realizarase a ampliación das instalacións así como a adquisición de novas máquinas 
máis eficientes para a fabricación de lonas de protección e calquera compoñente que 
se poida elaborar con produtos textis de alta tenacidade.  
A reforma do local, permite o aumento de m2 utiles de traballo, asi como a 
capacidade de que alomenos 3 maquinas poidan funcionar simultanemente.  
__Esto permitie incorporar un novo operari@. Ademais, a incorporación das 
máquinas descritas, permitirá a reducción do numero de procesos incrementando a 
calidade dos acabados. Unha vez mais a necesidade de seren manipuladas por 
persoas, xeraría necesariamente a contratación de persoal.  

Coa máquina portátil, ábrese a posibilidade de facer os traballos in situ dándonos 
unha vantaxe competitiva enorme en relación as outras empresas. 

O obxectivo principal do proxecto: 

Incorporar nova maquinaria, aumentar a capacidade produtiva e a mobilidade o cal 
repercutirá no aumento da eficiencia e da calidade dos traballos desenvolvidos  
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Pesqueiro Ría de Vigo-A Guarda. GALP Ría de Vigo-A Guarda. 
-    Guía de Buenas Prácticas en Diversificación Pesquera y Acuícola. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente. Unión Europea. Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP). 
-  Guía de Orientación Profesional Coordinada. Manual práctico para una orientación 
profesional de calidad en el ámbito educativo. Fundación Bertelsmann. 2ª edición. 
Bertelsmann Stiftung, Bundesarbeitsgemeinschaft Schulewirtschaft, MTO Psychologische 
Forschung und Beratung GmbH. 
-    Guía del profesorado TALIS 2018. Vol. I. OCDE 2019. 
-   Farnet Magacine nº9 Otoño-invierno 2013. (FARNET, Red Europea de Grupos de Pesca). 
-     Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia. BOE núm.15, de 17 de enero de 
2009, páginas 5443-5506. 
-  Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero. SEO/
BirdLife, 2014. Sociedad Española de Ornitología, Madrid. 
-  Manual de buenas prácticas medioambientales. Zikotz. Código F45. Rev.3 2020. 
-  Plan Estratégico de Diversificación pesquera y acuícola 2013-2020 (Plan Estratégico 
DIVERPES) (MAGRAMA). 
-    Remuda Xeracional. Cal é o teu oficio? Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro. Ría 

de Pontevedra. 
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- PÁXINAS WEB CONSULTADAS. 

●	 Información Xeral: 
www.accioncosteira.es 
www.aiguanatura.com 
www.andaluciaemprende.es 
www.benboa.com 
www.centreinteractiudelpeix.org 
www.confrariapescadorsroses.cat 
www.cosasdecome.es 
www.currimar.com 
www.ecoalf.com 
www.ecopuertos.org 
www.elcomercio.es 
www.elpais.com 
www.emprendedoraspesca.org 
www.europapress.es 
www.extremambiente.gobex.es 
www.fundacion-biodiversidad.es 
www.industriaspesqueras.com 
www.larazon.es 
www.lavozdegalicia.es 
www.lne.es 
www.magrama.es 
www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres 
www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/diversificacion 
www.mar.xunta.gal/es 
www.mar.xunta.gal/es/o-sector/organizacions-de-produtores-pesqueiros 
●	 Pesca e Acuicultura: 
www.acerga.com 
www.anmupesca.org 
www.apromar.es 
www.cofradiaceleiro.com 
www.confrariapescadorsroses.cat 
www.ecopuertos.org 
www.formacionforedunes.com 
www.ipacuicultura.com 
www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/red-espanola-grupos-pesca 
www.marisqueomurosnoia.com 
www.naturix.es 
www.opagac.org 
www.opnapa.com 
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www.opp20.com/opp20 
www.oppf4.com 
www.opplugo.com 
www.opromar.com 
www.orpagu.com 
www.parquistasdecarril.es 
www.pescadegalicia.gal 
www.pescadoartesanal.com 
www.portosdegalicia.gal 
www.proyectopescares.com 
www.puertodeceleiro.es 
www.redeirasdegalicia.org 
www.salinasdelastur.com 

●	 Transformación e Comercialización: 
www.caviarderiofrio.com 
www.conxemar.com/es 
www.currimar.com 
www.grupocalvo.com 
www.jbingenieros.es 
www.novomararousa.es 

●	 Turismo e deportes náuticos: 
www.bluscus.es 
www.galiciaentumesa.com/turismo-marinero 
www.guimatur.org 
www.hoteladelolo.com 
www.marineroporundia.com 
www.pescaturismogalicia.es 
www.piraguilla.com 
www.tuna-tour.comwww.naviaturismo.com 
www.turgalicia.es 
www.turismo.gal/que-facer/turismo-marineiro?langId=es_ES 
www.turismomarinero.com  
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●	 Centros de Investigación, Formación y Tecnológicos 
: 
agasp.xunta.gal/gl/cursos-de-socorrismo-acuatico 
www.aixola.cetmar.org 
www.anfaco.es 
www.bioloxia.uvigo.es/es/estudios/master-en-acuicultura 
www.campusdomar.es 
www.cetmar.org 
www.cifpdelmar.es 
cim.uvigo.gal/ 
cim.uvigo.gal/ecimat/a-estacion-de-ciencias-marinas-de-toralla/ 
www.cruzroja.es/principal/web/formacion/certificado-profesionalidad-socorrismo-en-
instalaciones-acuaticas 
www.edu.xunta.gal/centros/cifpcoroso 
www.edu.xunta.gal/centros/escolanauticaferrol 
www.edu.xunta.gal/centros/escolanauticaribeira 
www.edu.xunta.gal/centros/iesjohancarballeira 
www.edu.xunta.gal/centros/iesuniversidadelaboralcoruna 
www.edu.xunta.gal/centros/institutopesqueiroatlantico 
www.edu.xunta.gal/centros/maritimabueu 
eps.udc.es/grados/programa-simultaneidad-grado-ingenieria-mecanica-grado-ingenieria-
naval-oceanica/ 
eps.udc.es/masteres/master-universitario-en-ingenieria-naval-y-oceanica-ferrol/ 
www.estudos.udc.es/es/study/detail/610g02v01 
www.estudos.udc.es/es/study/detail/730g05v02 
www.estudos.udc.es/es/study/start/4489V02 
www.estudos.udc.es/es/study/start/4510v01 
www.estudos.udc.es/es/study/start/480v01 
www.fcou.uvigo.es/es/estudios/grado-en-ciencias-ambientales 
www.fcou.uvigo.es/es/estudios/grado-en-ciencia-y-tecnologia-de-los-alimentos 
www.fessga.es/formacion/cursos 
www.igafa.es 
www.intecmar.gal 
mar.uvigo.es/ 
mar.xunta.gal/es/cima 
www.quimica.uvigo.es/es/estudios/master-ctcpp 
www.seg-soc ia l .es/wps/por ta l /wss/ in ternet /Traba jadores/Traba jadoresMar/
29482/2427/50361/50363/50370 
www.udc.es/es/centros_departamentos_servizos/centros/centro/?codigo=631 
www.usc.gal/es/centro/facultad-veterinaria 
www.usc.gal/es/estudios/grados/ciencias/grado-biologia 
www.usc.gal/es/estudios/masteres/ciencias/master-universitario-innovacion-nutricion-
seguridade-tecnologia-alimentarias 
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www.usc.gal/es/estudios/masteres/ingenieria-arquitectura/master-universitario-ingenieria-
procesado-alimentos 
www.usc.gal/gl/titulacions/masters_oficiais/master-acuicultura 
www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-bioloxia-v02g031v01 
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-	 CONCLUSIÓNS. 

Toda a información recollida neste documento é o resultado do traballo previo de 
recompilación de datos, tratamento dos mesmos, e posta en común por parte dos Grupos 
de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo A Guarda, Ría de Pontevedra, Ría de 
Arousa, Golfo Ártabro Sur, Golfo Ártabro Norte e A Mariña Ortegal, xunto coa asistencia 
técnica do proxecto con profesionais do eido das Ciencias Experimentais e das Ciencias da 
Educación.  

O seu propósito consiste en informar ás persoas implicadas en temas de orientación en 
centros educativos a cerca das titulacións oficiais, centros de formación, saídas profesionais 
e oficios que o sector do mar ofrece a fin de facilitar o seu traballo e tratar de axudar nunha 
orientación de calidade, que favoreza as eleccións do alumnado e permita unha selección de 
futuros candidatos máis especializados. 
  
Os mozos e mozas deben ter acceso a información veraz e actualizada que lles permita 
valorar e decidir de cara ao seu futuro e neste caso, que permita, seguir traballando de 
maneira eficiente en prol do relevo xeracional no sector pesqueiro e no sector do mar. 
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- GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUERO. 
CONTACTO. 

●	 GALP RÍA DE AROUSA 
FEXDEGA, Finca A Maroma. Avda. Rodríguez de Mendoza s/n 
CP 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). 
Teléfonos: 986 51 09 53/628 155 386. Fax: 986 55 40 69 
Enderezo electrónico: galp.mar.riadearousa@xunta.gal 
●	 GALP MARIÑA ORTEGAL 
Rúa da Misericordia, Nº35 Baixo. (Edificio Indiano) 
CP 27850 Viveiro (Lugo). 
 Teléfonos: 982 563 355/606 56 85 06 
Enderezo electrónico: galp.mar.marinaortegal@xunta.gal 
●	 GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE 
Rúa do Curro 33 
CP 15630 Miño (A Coruña).  
Teléfono: 981 784 417/636 73 67 88 
Enderezo electrónico: galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal 
●	 GALP GOLFO ÁRTABRO SUR 
Avenida do Porto 21, baixo (Casa do Mar) 
CP 15160 Sada  (A Coruña). 
Teléfonos: 881 896 417/617 86 78 20 
Enderezo electrónico: galp.mar.golfoartabrosur@xunta.gal 
●	 GALP RÍA DE PONTEVEDRA 
Departamento de exportadores, 14. Lonxa de Marín. Porto de Marín.  
CP 36900 Marín (Pontevedra). 
Teléfono: 886 21 30 15/ 698 18 08 87 
Enderezo electrónico: galp.mar.riadepontevedra@xunta.gal 
●	 GALP RÍA DE VIGO-A GUARDA 
Avenida Beiramar, 49 - P. 3º Ofic. 3  
CP 36202 Vigo (Pontevedra). 
Teléfono: 986 35 81 09/646 87 31 06 
Enderezo electrónico: galp.mar.riadevigoaguarda@xunta.gal 
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ACTA 1 DE REUNIÓN DOS GRUPOS PARTICIPANTES NO PROXECTO DE COOPERACIÓN 
“RELEVO II”  

 
 

 
 
 

ASISTENTES: 

GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE (Mª Antonia Fernández) 

GALP GOLFO ÁRTABRO SUR (Federico López Viñas) 

GALP RÍA DE AROUSA (Rosa Mª Carballo Martínez) 

GALP A MARIÑA ORTEGAL (Verónica Díaz Guerreiro) 

GALP RÍA DE PONTEVEDRA (Laura Nieto Zas) 

GALP RÍA DE VIGO – A GUARDA (María Elena Herbello Puentes) 

ARENARIA COORDINACIÓN SLU (María Josefa Calvo Tarrío) 

 

ORDE DO DÍA:  

1. Constitución do comité de Dirección e Seguemento. 

2. Reunión coa empresa adxudicataria para a coordinación das actividades a levar a cabo. 

Programación e calendario de actuacións. 

3. Rogos e preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.- Constitúese o comité de dirección e seguemento do proxecto de cooperación RELEVO II, que 

queda formado polos xerentes dos grupos participantes e os seus técnicos excepto no caso do 

GALP A MARIÑA ORTEGAL do que serán membros do comité a técnico e o presidente e do GALP 

GOLFO ÁRTABRO SUR do que formarán parte o xerente e o secretario. 

Queda constituído polas persoas que se mencionan de seguido: 

 

2.-  Faise a reunión coa empresa adxudicataria (Arenaria Coordinación, S.L.U.) e comézase coa 

coordinación para a posta en marcha do proxecto adoptando xa os seguintes acordos: 

 

- o acto de presentación inicial será un acto de carácter máis ben institucional e terá lugar no 

Museo do Pobo Galego, o día 8 de setembro (para que sexa antes do inicio do curso escolar) en 

horario de mañá. Consultada a dispoñibilidade do espazo coa dirección do museo e estando libre 

xa queda a reserva feita para ese día. 

- Coméntase de invitar, ademais de á Consellería do Mar, tamén á Consellería de Educación así 

como a outras entidades adicadas á formación e educación no eido do sector pesqueiro como son 

as Escolas Náutico Pesqueiras, o IGAFA, CETMAR, Aixola, as concellerías de educación dos 

diferentes concellos, ... 

- Sobre a fase de captación: debe estar todo o material (cartel, logo, páxina web etc) preparado 

para o seu envío o 1 de setembro aos centros educativos para que nesa data a entidade 

adxudicataria poida comezar o contacto con eles ben de xeito presencial como a través de 

teléfono e envío de correos electrónicos. Acórdase que todo ese material se vaia elaborando xa en 

xullo, incluso unha invitación e breve resume do proxecto para o seu envío neste mesmo mes ás 

Consellerías para informarlles da data do acto de presentación por si quixesen reservala para 

asistir. Arenaria preparará neste mes de xullo: 

a- dominio de internet no que comezar a cargar a información do proxecto e formulario de 

inscrición para os centros (enviarase un modelo previo para confirmar a información que se lles 

vai pedir), 

b- logo/imaxe do proxecto, modificando o do RELEVO2020 e facendo unha proba coa frase 

“Mocidade abordo”. Tamén se elaborará en formato dixital un cartel para redes sociais e o seu 

envío vía email. 

 

 



 
 

 

c- posible programa de contidos a partir das temáticas establecidas  na memoria inicial (PESCA E 

ACUICULTURA, TURISMO e TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN) para obter de ahí as horas 

lectivas coas que contará o programa. 

Os contidos concretos a abordar nas temáticas establecidas poderanse modelar segundo o que 

interese en cada territorio e segundo as entidades existentes ne cada territorio (vinculadas ao 

sector) que vaian participar no proxecto. Teranse en conta as OPPs.  

 

NOTA: Unha das cousas acordadas e establecer as horas de cada un dos módulos/temáticas 

existentes e ofrecer a posibilidade de que un instituto se non pode participar durante todo o curso 

o poida facer inscribíndose por temáticas/módulos. 

- Sobre a inscrición dos centros (a memoria establece un mínimo de 5 centros por GALP e 

un máximo de 15) darase prioridade á orde de chegada do formulario web peor sempre 

favorecendo que participen IES de diferentes localidades (por exemplo se se inscriben 

dous da mesma localidade, darase prioridade ao seguinte dunha localidade diferente). 

 

 

3. ROGOS E PREGUNTAS: 

  

Acórdase a data da próxima reunión para o XOVES DÍA 2 DE SETEMBRO VÍA ZOOM.  

CARBALLO 
MARTINEZ ROSA 
MARIA - 
32638864R

Firmado digitalmente 
por CARBALLO 
MARTINEZ ROSA MARIA - 
32638864R 
Fecha: 2021.07.22 
12:05:23 +02'00'



 
 

  
 

ACTA 2 DE REUNIÓN DOS GRUPOS PARTICIPANTES NO PROXECTO DE COOPERACIÓN 
“RELEVO II”  

 
 
 

 
 
 

 

ASISTENTES: 

GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE (Mª Antonia Fernández) 

GALP GOLFO ÁRTABRO SUR (Federico López Viñas) 

GALP RÍA DE AROUSA (Rosa Mª Carballo Martínez) 

GALP RÍA DE PONTEVEDRA (Laura Nieto Zas) 

GALP RÍA DE VIGO – A GUARDA (María Elena Herbello Puentes) 

ARENARIA COORDINACIÓN SLU (María Josefa Calvo Tarrío) 

 

ORDE DO DÍA:  

1. Acta da reunión anterior.  

2. Informe Captación. 

3. Preparación Acto de Presentación. 

4. Rogos e preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.-  Queda aprobada. 

2.- Sobre a captación de centros, Arenaria expón que se está elaborando o correo electrónico 

que será enviado a todos os centros de ensinanza secundaria obrigatoria, destinatarios e 

posibles participantes do proxecto. Este correo será enviado agora a comezos de setembro que é 

cando se incorporan os equipos docentes e antes de que comecen as clases presenciais (a 

mediados de mes). A idea para a captación de centros é facer contacto con eles mediante correo 

electrónico, chamada telefónica e tamén de xeito presencial. 

Vanse visitar todos os centros de secundaria, públicos, privados e concertados dos 6 territorios 

GALP que promoven o proxecto. 

Dado que a orde de inscrición é por chegada do formulario de inscrición on line (que estará 

dispoñible en relevo2.org) e que se dará prioridade a que participen cantas máis localidades 

diferentes mellor, as grandes cidades (Coruña, Vigo e Pontevedra) vanse deixar para o final, e 

cubrir así primeiramente as localidades máis pequenas e con menos centros, deixando cuberta a 

maior parte do territorio participante. 

Nesas visitas presenciais deixaráselles información sobre o proxecto e tamén un cartel ou dous 

do mesmo en formato A3 e en cor. 

NOAT: Laura e Elena solicitan cartelería para entregar no seu territorio a membros da directiva 

que a poidan repartir e facer difusión. Quedamos en que Arenaria lles fará entrega dos carteis 

que solicitan. 

Lembramos que se fixou un mínimo de 5 centros por territorio (ao longo do desenvolvemento 

do proxecto) e un máximo de 15. 

Ademais coméntanse outros aspectos que xa foran abordados na reunión anterior pero que 

agora xa están feitos e en marcha, por exemplo: 

- o logo /imaxe do RELEVO2 8incluída a versión coa frase “Mocidade Abordo” 

-o dominio que se vai empregar (no servidor de Arenaria) que será relevo2.org Esto faise no 

dominio arenariacoordinación.com para que saia máis barato que facer unha páxina web de 

cero e porque esta opción non está contemplada nos orzamentos do proxecto. 

Laura fai unha consulta sobre a posibilidade de que ao entrar no ezpazo web relevo2.org non 

apareza no buscador o servidor de Arenaria. Consultado aos informáticos nesta mesma reunión, 

din que non é posible cambiar eso, que ahí no buscador sempre aparece o espazo no que está 

albergada a informaicón que see stá a buscar. 

 



 
 

 

- Tamén está elaborado o programa de contidos, que se enviou aos grupos antes desta reunión, 

e que estará dispoñible na web do proxecto e será entregado aos centros educativos nos correos 

electrónicos de captación. 

3.- O Acto de presentación está previsto para o vindeiro día 8 de setembro. Terá lugar no Museo 

do Pobo Galego ás 11h 

Fálase de invitar á Consellería de Educación. Arenaria queda encargada de contactar e facerlle 

chegar a invitación a través do GALP Ría de Arousa. 

Sobre as persoas que estarán na  mesa de benvida fálase de poder contar coa presidenta do 

GALP Ría de Arousa, un/ha representante da Consellería do Mar e outro/a da Consellería de 

Educación e con Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías. Acórdase facer 

os contactos de novo, para confirmar o antes posible. 

O museo, espazo no que se fará o evento, xa nos comunicou hai uns días o aforo que temos 

dispoñible por mor da COVID-19 e debido a eso, xa se comentara o nº de prazas das que 

dispoñía cada GALP para invitar a persoas do seu territorio e ter así afluencia no acto. 

Ao comentar sobre as prazas cubertas e dado que nalgúns dos grupos aínda quedaban varias 

prazas por cubrir, Rosa comenta que se debe facer un reforzo, Arenaria reforzará a través de 

email e chamas a persoas e entidades do sector coas que ten contacto e tamén se fará reforzo 

cos medios de comunicación (tamén se enviará nota de prensa para que ese día cubran o 

evento). 

Si houbera calquera cambio considerable con respecto ao programado para o acto, 

comentaríase nestes días previos para solucionar o antes posible e da mellor maneira. 

 

4.-  ROGOS E PREGUNTAS: 

  

Non hai. 

Salvo cambios, verémonos no acto o vindeiro día 8. 

CARBALLO 
MARTINEZ ROSA 
MARIA - 
32638864R

Firmado digitalmente 
por CARBALLO 
MARTINEZ ROSA MARIA - 
32638864R 
Fecha: 2021.09.02 
18:17:10 +01'00'



 
 

  
 

ACTA 3  DE REUNIÓN DOS GRUPOS PARTICIPANTES NO PROXECTO DE COOPERACIÓN 
“RELEVO II”  

 
 
DATA DA REUNIÓN: 23 de novembro 
HORA DA REUNIÓN: 12.15H 
MODALIDADE: on line a través da plataforma Zoom 
 
 
 

ASISTENTES: 

GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE (Mª Antonia Fernández) 

GALP GOLFO ÁRTABRO SUR (Federico López Viñas) 

GALP RÍA DE AROUSA (Rosa Mª Carballo Martínez) 

GALP A MARIÑA ORTEGAL (Verónica Díaz Guerreiro) 

GALP RÍA DE VIGO – A GUARDA (María Elena Herbello Puentes) 

ARENARIA COORDINACIÓN SLU (María Josefa Calvo Tarrío) 

 

ORDE DO DÍA:  

 1.- Xustificación 1ª anualidade RELEVO2. 

2. ROGOS E PREGUNTAS. 

 

1.- A data límite de xustificación da primeira anualidade deste proxecto é o día 15 de 

decembro. Enténdese que é mellor non esgotar  os prazos e facer a presentación da 

documentación con certa antelación e tendo en conta que hai que efectuar pagos previamente 

etc. 

A memoria, por parte da asistencia técnica xa está elaborada a expensas de incluír o 

contido relativo ao Manual de Boas Prácticas que é un dos produtos que se van xerar con este 

proxecto e que nos ocupa a maior parte da reunión de hoxe. 

Sobre o Manual de Boas prácticas... Arenaria Coordinación, SLU expón que na resolución 

hai unha parte deste manual en cada unha das anualidades e que enviou aos GALP vía correo 

electrónico hai uns días unha proposta dos contidos a incluír nesta 1ª anualidade, tendo en conta 

que a parte grosa de maquetación final e impresión é para a 2ª anualidade. 

 

 



 
 

 

Segundo a memoria inicial do proxecto este documento pretende ser unha guía con dous 

obxectivos: 

-servir de información a persoas interesadas, en concreto ao alumnado co que se 

traballará e, 

-servir de documento para unha boa orientación aos centros de ensino e sobre todo aos 

servizos de orientación. 

Nel aparecerá información relativa a: 

-posibles ideas de proxectos que se poidan materializar nos diferentes territorios. Ideas que 

poden ser propostas e incluso traballadas cos propios alumnos e alumnas dos centros de 

ensino. 

-contido relativo a oficios do mar, para dalos a coñecer e poñelos en valor. 

Faranse en formato dixital para a súa descarga en páxinas web dos GALP e tamén uns 

exemplares en formato físico para os GALP e os centros de ensino participantes na 

iniciativa. 

Noutro apartado menciónase que constará dos contidos que se describen de seguido: 

1)    por unha parte contará cunha recompilación dos oficios do mar, para dalos a 

coñecer e poñelos en valor e  

2)    por outra banda, contará con exemplos de proxectos piloto, ideas de posibles 

proxectos a desenvolver nos territorios GALP para que servan de guía ou referencia 

a quen considere poñer algún en marcha; serían ideas de proxectos propostas polo 

propio alumnado co que se traballe nos centros educativos. 

  

Este manual pretende ser unha guía de uso práctico non só para os GALPs senón tamén 

para os centros educativos e en concreto para os orientadores dos mesmos que poderán ver 

no documento unha guía de contido coa que asesorar ao alumnado en relacións ás posibles 

saídas e itinerarios profesionais en relación ao sector pesqueiro. 

Segundo esto, Arenaria propón elaborar un documento baseado, entre outros, nun índice no 

que consten: 

A- Elaboración de programa general de contenidos para elaboración del manual. Esto 

implicar coordinación con todos los GALP para saber qué incluír que sea común a todos y 

qué puede ser más específico o que se quiere resaltar de cada territorio. Hay oficios o 

contenidos propios de cada zona que estaría bien que se reflejasen. 



 
 

B- Quedar presencialmente con personas del sector de diferentes oficios en los diferentes 

territorios para que contribuyan a ese programa de contenidos. Aquí podemos incluír un 

listado de las personas con las que nos hubiésemos reunido. 

C- Visitas de algunas personas del sector pesquero primario a los centros educativos con 

un doble objetivo: difundir su profesión al alumnado y dar ideas a ese alumnado sobre 

posibles ideas de emprendimiento, proyectos etc que después, siendo de interés, puedan 

ser incluídas en ese manual de buenas prácticas. 

NOTA: Hemos estado haciendo sesiones en los institutos en los distintos territorios con 

personas del sector, y se seguirán haciendo hasta vacaciones de navidad así que, hay fotos 

para esa justificación. 

D- Búsqueda, Recopilación y tratamiento de información por parte de Arenaria, asistencia 

técnica, para la creación de los contenidos finales que aparecerán en el documento, que 

será elaborado completamente y presentado al público (digital y en formato papel) en la 

segunda anualidad. 

 

Sobre todo esto, Federico comenta que no GALP Golfo Ártabro Sur acaban de elaborar un 

documento completo sobre saídas profesionais e titulacións e que podería tomarse como 

referencia para contidos deste documento. 

Rosa comenta que, en termos xerais entende que a proposta de Arenaria podría encaixar 

para a xustificación e que habería que, entre todos, definir un índice de contidos xeral. 

Elena menciona que se poderían incoporar como exemplo de boas prácticas proxectos 

como Merinet ou outro de formaicón en Italia, cos que se colabora. Rosa menciona que, 

sendo posible, mellor sería elaborar un manual sobre proxectos dos territorios dos GALP 

que promoven o Relevo2. De feito coméntase que se está agora rematando a fase de 

convocatoria de presentación de proxectos e quizáis para a segunda anualidade poida haber 

máis exemplos que incorporar a este manual. 

En termos xerais decídese por unanimidade que a labor realizada que hai que trasladar ao 

papel para esta xustificación consiste sobre todo na parte de información, revisión 

bibliográfica (incluir webs consultadas, bibliotecas, páxinas de proxectos etc), tratamento 

de datos etc e sobre todo ter en conta as reunión coas persoas do sector, visitas a centros e 

os demais puntos que Arenaria especificaba no seu correo. 

Federico aporta que se teñan en conta as OPPs (Organizacións de Produtores Pesqueiros). 

Para finalizar Rosa comenta que cada GALP podería aportar algún proxecto do seu 

territorio (produtivo ou non produtivo) relacionado coas temáticas que se abordan no 

Relevo2 (pesca, marisqueo, acuicultura, comercialización, transformación, turismo e 

deportes náuticos) como exemplo de boas prácticas no territorio, para incluír no 

documento a elaborar. 

 



 
 

Acórdase que esta información será enviada vía email a Arenaria ata o xoves día 25 ás 20h 

E que Arenaria elaborará un documento de índice xeral do manual, con todo o falado nesta 

reunión, para revísalo, dar o OK e tratar de incorporalo o antes posible á memoria final de 

xustificación. 

2.- Rogos e preguntas. 

Non hai. 
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