
 
Concello de Covelo

BASES  PROXECTO  CONTINUACIÓN  HORTAS  ECOLOXICAS 
2018 CONCELLO  DE COVELO: FORMACIÓN

 Os pequenos concellos rurais queremos apostar por apoiar modos de vida 
que  aproveiten os  nosos  recursos  e dinamizar  o  noso pobo para crear 
oportunidades para novas familias. Seguindo na mesma línea que anos 
anteriores  de  aproveitamento  de  recursos,  agricultura  ecolóxica…
pretendemos  continuar  coa  formación  neste  sentido  e  mostrando  as 
diferentes  iniciativas  de  asociacións  e  de  pequenas  empresas  que  se 
desenvolven no rural así como a venta directa que esperamos chegue a 
ser un proxecto de emprendemento. Pretendeuse e conseguiuse que as 
persoas  non  so  aprendan  a  facer  unha  horta  ecolóxica  senon  que 
efectivamente  a  fagan  e  valoren  este  tipo  de  iniciativas  como  unha 
experiencia de autoconsumo e ata unha experiencia laboral. 

  1. OBXECTO

Establecer  os  criterios básicos a seguir na selección do alumnado dos 
cursos de formación que forman parte da continuación da formación de 
hortas  ecolóxicas  en  tres  temáticas:  Aproveitamento  de  plantas 
autóctonas, cultivos micolóxicos e deshidratación de froitas. Os días das 
mostras realizarase un obradoiro-mostra das temáticas desta formación. 

2. ESPECIALIDADES FORMATIVAS

 2.1.- CURSOS

 CURSOS HORAS Nº  ALUMNOS 
MÍN./MÁX.

Aproveitamento de plantas autóctonas 20 h. 5 - 20

Cultivos micolóxicos 20 h. 5 - 20

Deshidratación de froitas 20 h. 5 - 20

3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR NOS CURSOS.

Poderán participar no proceso de selección aquelas persoas que cumpran 
os seguintes requisitos:
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 Estar  desempregadas  e  inscritas  como  tal  no  Servizo  Público  de 

Emprego  de  Galicia.  No  suposto  que  a  totalidade  de  prazas  nas 
accións  formativas  non  se  cubran con persoas en situación de 
desemprego, poderán ofertarse para súa cobertura a traballadores 
en activo, e se quedaran prazas, o resto dos solicitantes por orden de 
inscrición.

 Residir no Concello de Covelo ten  pr ior idade  apl icándose  aos 

puntos  anter iores  (estas  condicións  acreditaranse  mediante  a 
comprobación do Padrón Municipal de habitantes previa autorización 
da consulta polo interesado).

 Estes requisitos e demais condicións   para o acceso aos cursos, deberán 
cumprirse  na data en que finalice o prazo de admisión de solicitudes e han 
de ser acreditados xunto coa solicitude.

4. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E CRITERIOS DE SELECCIÓN

4.1.- CONVOCATORIA PÚBLICA

Para  o  proceso  de  selección  do  alumnado  procederase  á  convocatoria 
pública a través da exposición deste documento no  Taboleiro de Edictos 
Municipais,  na  páxina  web  do  Concello  e  a  través  doutros  medios 
publicitarios si se considera oportuno.

Accederase  o  curso  por  orde  de  inscrición,  seguindo  os  requisitos  do 
apartado 3.

4.2.- ENTREGA DE SOLICITUDES

4.2.1.-As persoas que estean interesadas en participar  deberán aportar a 
seguinte documentación

 Solicitude de inscrición

 Fotocopia do DNI

 Copia da demanda de emprego actualizada

 Certificado ou volante de empadroamento.

 A documentación deberá   entregarse no Rexistro das oficinas   dos 
servizos socia i s do Concello de Covelo.
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As persoas  que  desexen máis  información sobre as  accións  formativas 
e/ou a documentación a aportar poden poñerse en contacto cos servizos 
sociais Concello de Covelo, teléfono 986 650 027 Ext. 3

4.2.2.- Prazo de inscrición: Unha vez convocado o curso abrirase o prazo 
de inscrición que rematará o quinto día hábil anterior ó comezo do curso.

O prazo de presentación de solicitudes poderá ampliarse en función de 
calquera incidencia que se produza, sempre co obxectivo de mellorar o 
propio procedemento e os obxectivos de formación

4.2.3.-  Rematado o prazo e presentación de solicitudes,  publicarase no 
Taboleiro de Edictos Municipais e na páxina web do Concello a relación de 
candidatos admitidos, así como as persoas que queden en reserva e 
que poderán  incorporarse  ante  baixas  que  se  produzan,  sempre  que 
 non houbera transcorrido o 20% das horas lectivas do curso.

No caso de que a persoa seleccionada non estea interesada en  realizar 
o curso deberá acudir as oficinas do Concello para firmar a renuncia ao 
mesmo.

5. COBERTURA DO RISCO DE ACCIDENTES DO ALUMNADO

O alumnado terá cuberto os riscos de accidentes que poderán 
producirse como consecuencia da asistencia aos cursos, así como na fase 
de prácticas non laborais nas empresas.

6. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO

 DEREITOS      DO      ALUMNADO:

o  A recibir a formación teórico/práctica, segundo o programa do curso.

o  A recibir o material didáctico necesario para a impartición do curso.

o  A  recibir  un  diploma  acreditativo  cando  remate  o  curso  con 
aproveitamento e asistise ao 80% das horas lectivas do curso.

DEBERES      DO      ALUMNADO:

 o     Asistir e seguir con aproveitamento o curso. Os alumnos poden ter 
dúas faltas de asistencia ao mes sen xustificar, si acumulan máis 
causarán baixa no curso. As faltas xustificadas e sen xustificar non poderán 
superar  o  20% das  horas  lectivas,  neste  caso  o  alumno  tamén causará 
baixa.
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o     Presentar os xustificantes das faltas ao docente.

o     Participar no desenvolvemento das clases e non entorpecer o normal 
desenvolvemento do curso.

o     Utilizar correctamente a maquinaria e medios didácticos, así como as 
instalacións dondo se imparte o curso

o     Nos cursos que se inclúe un módulo de   prácticas en empresa, estas 
serán  obrigatorias.  Os/as  alumnos/as  que  non  asistan  ao  módulo  de 
prácticas non levarán diploma aínda que asistiran a todos os módulos de 
clases teóricas.

7.CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

O Concello de Covelo expedirá o correspondente diploma ao alumnado que 
finalice o curso con aproveitamento   e asista ao 80% das horas lectivas 
(presenciais) do curso.

Cando  unha  persoa  cause  baixa  por  colocación  e  non  teña  dereito  a 
diploma, expediráselle   un certificado de asistencia no que figurarán 
as horas e os módulos aos que asistiu.

O mando e asino, en Covelo, na data que figura na marxe.

 

 

O ALCALDE

Asdo. Juan Pablo Castillo Amig

 

(Documento asinado electrónicamente)
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