
                                         CONCELLO DE MESIA 

 

BANDO 

 
O concello de Mesía participa no proxecto RedeXiana2. O proxecto é promovido pola Deputación 
da Coruña e está cofinanciado polo Fondo Social Europeo. O seu obxectivo consiste en diminuír os 
niveis de desemprego da provincia a través da mellora profesional das persoas desempregadas e o 
apoio ao autoemprego. 
 
O proxecto inclúe un programa formativo que combina formación teórica con experiencia laboral 
en entidades e empresas da provincia de sectores económicos relacionados coa formación impartida. 
Ademais ofrece orientación laboral para a inserción das persoas desempregadas e apoio na 
procura activa de emprego a través da titorización e seguimento persoal permanente. Este 
acompañamento personalizado canalízase tamén a través do asesoramento especializado a persoas 
emprendedoras para a posta en marcha da súa idea empresarial. 

 
DESTINATARIOS:  demandantes de emprego coa tarxeta actualizada. 
 
REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIBIRSE NO CURSO: 
- Maiores de 18 anos 
- Empadroados/as no concello 
 
As ÁREAS FORMATIVAS ás que poderán optar son: 
1.Talleres de empregabilidade. 30 horas. Frades. 
2. Habilidades sociais e comunicativas. 15 horas.Frades. 
3.Alfabetización informática: internet. 10 horas. Val do Dubra. 
4.Responsabilidade social. 15 horas. Ordes. 
5.Procura de emprego e novas tecnoloxías. 15 horas.Val do Dubra. 
6. Apoio preparación probas competencias clave. 60 horas. Ordes. 
7. Sensibilización ambiental. 9 horas. Mesía. 
8. Medio ambiente na agricultura. 25 horas. Cerceda. 
9. Manipulación de alimentos. 10 horas. Frades. 
10.Produtor de hortalizas ecolóxicas. 290 horas. Mesía. 

   11.Creación e xestión de empresas: autoemprego. 400 horas. Oroso. 
12.Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións. 570 horas. Trazo. 

 
PRAZO E INFORMACIÓN:  As datas para inscribirse nestes cursos son do 15 de abril ao 3 de maio 
(ámbolos dous inclusive).  
 
As persoas interesadas en recibir MÁIS INFORMACIÓN poderán dirixirse á área de emprego do 
concello de Mesía, telf. 981687001. 
 
Mesía, 8 de abril de 2013  
 
Asdo.:  

Mariano Iglesias Castro 
Alcalde do Concello de Mesía 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA DESEMPREGADOS 


