
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN 

 
 

DATOS PERSOAIS: 

NOME E APELIDOS:  

N.I.F.:  

DATA DE NACEMENTO:  

DOMICILIO:  

TELÉFONO:  

E-MAIL:  

 

CURSO OU OBRADOIRO NO QUE SOLICITA PRAZA: 

CURSOS FORMATIVOS 

Creación e posta en marcha dunha empresa a partir de 0 
Do 28 de Agosto ó 1 de Setembro | 9:00 – 13:00h| Cofradía de Pescadores de Cambados 

 

Internet como ferramenta de venta: as redes sociais e a páxina web na xestión 

de negocio 
Do 4ó 8 de Setembro | 9:00 – 13:00h|Centro Sociocultural A Merced 

 

Marketing dixital: a importancia da marca e da comunicación 
Do 11ó 15 de Setembro | 9:00 – 13:00h| Centro Sociocultural A Merced 

 

Innovación no sector turístico mariñeiro 
Do 9ó 13 de Outubro| 9:00 – 13:00h|Exposalnés 

 

Comunicación e atención ó cliente no ámbito da xestión do turismo mariñeiro 
Do 16ó 20 de Outubro| 9:00 – 13:00h|Cofradía de Pescadores de Cambados 

 

OBRADOIROS PARA MULLERES 

Aplicación das TIC ás actividades tradicionais do sector marítimo pesqueiro 
Do 22 ó 26 de Maio|19:00 – 21:00h| Centro Sociocultural A Merced 

 

Emprendemento feminino: en busca da idea empresarial innovadora 
Do 29 de maio ó 1 de Xuño|19:00 – 21:00h| Cofradía de Pescadores de Cambados 

 



SOLICITUDE DE INSCRICIÓN 

 

A gastronomía mariñeira e a súa importancia no sector turístico 
3, 10, 17 e 24 de Xuño|10:00 – 13:00h|Salón de Congresos e Exposicións José Peña 

 

Saúde laboral: como paliar ou evitar os riscos de sufrir enfermidades propias 

do traballo 
Do 5 ó 9 de Xuño|19:00 – 21:00h| Pazo de Torrado 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

As prazas asignaranse por rigorosa orde de inscrición, tomando como referencia o día 

e a hora de entrega ou envío da presente folla de inscrición. 

En caso de existir unha ampla demanda, terán prioridade segundo a seguinte a orde: 

1. Mulleres e menores de 30 anos. 

2. Persoas que estean traballando no sector do mar, turismo, hostelería ou 

comercio. 

3. Desempregados. 

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos 

persoais incorporados neste presente documento, pasarán formar parte dun ficheiro, 

cuxos responsables son o Concello de Cambados e a Cofradía de Pescadores de 

Cambados, e serán tratados coa finalidade de levar a cabo a correcta xestión dos 

cursos e obradoiros para mulleres indicados. 

Informámoslle que, marcando a casilla habilitada a tal efecto, autoriza a toma de 

imaxes durante o desenvolvemento das accións formativas e obradoiros organizados 

co fin de xustificar e presentar a memoria do proxecto.  

 SÍ autorizo a toma de imaxes. 

 

Para formalizar a súa inscrición deberá entregar a presente folla no Rexistro do 

Concello de Cambados, da Cofradía de Pescadores de Cambados, a través de 

www.emprendemar.gal ou remitindo a presente folla escaneada a 

info@emprendemar.gal 

 
 

En _________________, a _______ de ________________ de 2017 
 

Firma:                                  

http://www.emprendemar.gal/

