
     

 
  

 

BASES DE ADMISIÓN NO CURSO GRATUÍTO DE COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E DA ACUICULTURA 

(30 h). MODALIDADE ON LINE. PUNTUABLE PERMEX. 

1.- Persoas destinatarias. 

Poderán presentar solicitude de participación neste curso as persoas interesadas que figuren empadroadas no Concello 

de Porto do Son. 

2.- Solicitudes e prazo de presentación. 

As solicitudes de participación nesta acción formativa presentaranse a través do enderezo electrónico: 

maria.santos.lemina@portodoson.gal  

O prazo de presentación de solicitudes comezará o venres día 5 de agosto de 2022 e finalizará o xoves  día 11 de agosto 

de 2022. Non se terá por admitida ningunha solicitude presentada antes ou despois de dito prazo. 

3.- Documentación. 

As persoas interesadas deben presentar a correspondente folla de inscrición, debidamente cuberta, a través do 

enderezo electrónico indicado no punto 2. 

A comprobación do empadroamento será realizada directamente polo Servizo de Orientación Laboral, polo que non é 

necesario presentar certificado ou volante de empadroamento para formalizar a inscrición. Coa presentación da 

solicitude autorízase dita comprobación. 

4.- Selección de participantes. 

Esta acción formativa conta cun total de 15 prazas. 

A selección de participantes farase polo sistema de sorteo, segundo o establecido nas bases xerais de participación nas 

accións promovidas polo Servizo de Orientación Laboral do Concello de Porto do Son, aprobadas polo Decreto de 

Alcaldía Nº 163, do 27 de febreiro de 2018.  

5.- Datas e Lugar de celebración do curso. 

O curso, de 30 horas de duración, vaise celebrar integramente na modalidade On Line. A data de comezo prevista é o 17 

de agosto de 2022. 

6.- Contidos do curso. 

Diferenciación entre pesca extractiva e acuicultura. Características e evolución de cada unha delas. 

Especies da pesca extractiva e acuicultura de interese comercial e a súa importancia 

Parámetros de calidade  en produtos da pesca e acuicultura. 

Alteración dos produtos pesqueiros e acuícolas. Factores que inflúen 

Seguridade química e biolóxica en alimentos de orixe mariño (toxinas mariñas, metais pesados). 

Conservación por frío: procedementos e tecnoloxías da conxelación e refrixeración. 



     

 
  

Conservación por calor: conservas e pasteurizados. 

Conservación por tratamentos físicos e químicos. 

Aproveitamento dos subprodutos. Surimis e outros. 

Autocontrol na cadea de alimentación, control de produción e xestión da calidade. Trazabilidade 

Control oficial. 

7.- Condicións de superación do curso. 

Para a obtención do certificado de aproveitamento do curso, as persoas participantes deberán: 

 

1. Realizar as actividades propostas en cada unidade formativa. 

2. Participar de maneira activa nos foros. 

3. Superar  as probas de auto avaliación de cada módulo formativo. 

4. Superar  a proba final de avaliación . 

 

Porto do Son, 4 de agosto de 2022. 


