
 

 
 
Trátase dun proxecto que busca dar a coñecer aos xóvenes 

as posibilidades de futuro no sector marítimo, turismo mariñeiro,  

medioambiental, oceanográfico,gastronómico….e axudarlles  

na elaboración dun proxecto laboral futuro relacionado que  

poidan presentar en convocatorias públicas, mediante formación   

coñecemento dos recursos dos territorios. 

 

OS SEUS OBXECTIVOS 

- Facilitar formación co sector marítimo e pesqueiro e social, 

e a súa repercusión no patrimonio , desenvolvemento 

turístico e oferta gastronómica. 

-  Apoiar a profesionalización do sector marítimo e 

pesqueiro e social, a través da creación de emprego, 

apoio á empleabilidade e/ou da inclusión social. 

- Poñer de manifesto a importancia de preservar os 

recursos e zonas costeiras e de loitar en contra do 

cambio climático. 

 
 

CONTACTO 
A dirección de email na que se pode solicitar 
información é omix@boiro.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSTA FORMATIVA 

PARA A CAPACITACIÓN DE 
MOZOS E MOZAS EN BUSCA 
DO RELEVO XERACIONAL NO 

SECTOR PESQUEIRO. 

mailto:omix@boiro.org


A QUEN VAI DIRIXIDO 

Mozos e mozas con idades comprendidas entre os 16 e 

os 30 anos. Non é preciso ter experiencia previa 

nin estar en posesión de ningunha titulación 

relacionada con él. Nin estar desempregado, pódese 

compaxinar co ámbito educativo e laboral 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO. 
OS CONTIDOS. 

- Levarase a cabo entre setembro o 28 de 2020 e 
ata decembro os luns en horario de tarde en 
Boiro. 

 

 

COÑECEMENTO DO SECTOR MARITIMO, PESQUEIRO E 
SOCIAL. 
 
DESEÑO DA CARREIRA PROFESIONAL 
O equipo docente traballará de xeito individual con 

cada participante tratando de encaixar cada situa- 

ción personal nas oportunidades que o sector 

marítimo, pesqueiro ou social 

 
EMPRENDEMENTO ACTIVO 
Facilitaranse as ferramentas e os recursos precisos 

para que os participantes poidan considerar o 

emprendemento en relación ao sector sector 

marítimo, pesqueiro ou social como unha 

posibilidade de futuro laboral. 

 
ENCONTROS PROFESIONAIS 
Tamén haberá encontros con profesionais do sector 

que contarán a súa experiencia dende o seu posto e 

falarán dos perfís que se necesitan actualmente. 

 

O EQUIPO DOCENTE 
Estará formado por profesionais do eido das 

Ciencias Experimentais e das Ciencias Sociais, 

con ampla experiencia na realización e 

coordinación de proxectos de divulgación 

científica centrada no medio mariño e o sector 

pesqueiro e en procesos de formación. 

 


