
     
 
 

II CURSO PARA A FORMACIÓN DE GUÍAS INTERPRETE DO LITORAL DE 

RIBADEO  

ORGANIZACIÓN E OBXECTIVOS 

O curso contará con 20 prazas e unha duración de 30 horas está organizado polo 

Concello de Ribadeo baixo o programa ARCOS E CANTIS subvencionado polo GALP 

A Mariña Ortegal.  

O obxectivo principal desta acción formativa será formar ás persoas participantes para 

facilitar o exercicio como guías interpretes dos valores naturais e patrimoniais do litoral 

de Ribadeo e a súa contorna, así como obter as directrices para concienciar ás 

persoas visitantes da necesidade da súa conservación e dotar aos asistentes de 

recursos necesarios para guiar un grupo e dinamizalo.  

PERSOAS DESTINATARIAS  

O curso estará dirixido preferentemente a graduados/diplomados en Bioloxía, Ciencias 

Ambientais, Ciencias do Mar, Xeografía e Historia, Xeoloxía, Agrónomos, Turismo e 

similares así como, persoas con inquedanzas sobre a natureza, patrimonio, turismo e 

a riqueza biolóxica e/ou xeolóxica, que desexen seguir aprendendo e formándose e 

teñan interese en traballar como guías locais. 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN  

Para o caso de existir máis solicitudes que prazas, levárase a cabo unha selección 

segundo o seguinte baremo:  

Licenciatura/Grado e/ou Diplomatura en Bioloxía, Ciencias Ambientais, 

Agrónomos, Ciencias do Mar, Xeografía e Historia, Xeoloxía, Turismo e similares 

sempre; relacionados coa actividade medioambiental, a paisaxe, o turismo e o 

territorio .....................................................................................50 puntos  

Cursos relacionados con guías interpretes do patrimonio, guías da natureza, guías 

ambientais ou similares.......................ata un máximo de 15 puntos.  

o Cursos de 100 ou máis horas......................... 7,5 puntos. 

o Cursos de 70 a 99 horas...............................   5,0 puntos. 

o Cursos de 40 a 69 horas..............................    2,0 puntos. 

o Cursos de 15 a 39 horas..............................    1,0 puntos 

Por estar empadroado/a en Ribadeo............................................ 15 puntos  

Por exercer unha actividade económica relacionada co curso no eido do turismo, do 

medioambiente ou similar............................................................................20 puntos 

En caso de empate, darase prioridades ás persoas empadroadas en Ribadeo. 



     
 
INSTANCIAS E PRAZO  

 
- Os/as que desexen tomar parte no proceso selectivo presentarán a solicitude 

no modelo que está dispoñible en www.ribadeo.gal facilitándose tamén no 
Rexistro Xeral do Concello.  
 

- A instancia virá acompañada do DNI do solicitante xunto coa documentación 
necesaria para acreditar os requisitos mínimos e outros méritos a valorar para 
a selección.  

 

- O prazo para a solicitude rematará o día 20 de novembro ás 14h.  
 

DATAS E DURACIÓN DO CURSO 

O curso celebrárase en horario de fin de semana os días 25, 26 de novembro e 2 e 3 

de decembro nos seguintes horarios:  

Día 25 de novembro 

10:00 - Entrega de documentación e presentación do curso 

10:30 - Aspectos xerais da Xeoloxía de Ribadeo. Relator: Francisco Canosa Martínez 

11:30 - Descanso (30 min) 

12:00 - Patrimonio xeolóxico do Concello de Ribadeo. Relator: Francisco Canosa 

Martínez 

13:00 - Descanso (30 min) 

13:30 - Mesa redonda sobre xeoloxía 

14:00 - Descanso para xantar (2 h) 

16:00 – Os espazos naturais de Ribadeo, hábitats e especies que os conforman I. 

Relatora: Silvia Romeo Río 

17:00 - Descanso (30 min) 

17:30 - Os espazos naturais de Ribadeo, hábitats e especies que os conforman II. 

Relatora: Silvia Rómeo Río 

18:30 - Descanso (30 min) 

19:00 - Mesa redonda sobre bioloxía 

19:30 - Peche da sesión  

 

http://www.ribadeo.gal/


     
 
Día 26 de novembro 

10:30 - Xeneralidades do patrimonio arqueolóxico da Mariña. Relator: Manuel Miranda 

Ruiz 

11:30 - Descanso (30 min) 

12:00 - Xacementos arqueolóxicos do Concello de Ribadeo. Relator: Manuel Miranda 

Ruiz 

13:00 - Descanso (30 min) 

13:30 - Mesa redonda sobre arqueoloxía 

14:00 - Descanso para xantar (2 h) 

16:00 - Interese histórico-cultural do Concello de Ribadeo. Relatora: Griselda Díaz de 

la Barrera 

17:00 - Descanso (30 min) 

17:30 - Nocións básicas para un guía de turismo. Relatora: Griselda Díaz de la Barrera 

18:30 - Descanso (30 min) 

19:00 - Mesa redonda sobre turismo 

19:30 - Peche da sesión  

Día 2 de decembro 

9:30 - Visita a distintos enclaves con interese arqueolóxico e histórico-cultural do 

Concello de Ribadeo 

14:00 - Descanso para xantar (1 hora) 

17:30 - Peche da sesión  

Día 3 de decembro 

9:30 - Visita a distintos enclaves con interese xeolóxico e biolóxico do Concello de 

Ribadeo 

14:00 - Descanso para xantar (1 hora) 

17:30 - Peche da sesión e entrega de diplomas 

 



 

 

 

SOLICITUDE  PARTICIPACIÓN II CURSO GUÍA INTERPRETE DO LITORAL DE 

RIBADEO  

Apelidos e nome/ 

Razón social  

 

 

 
Teléfono 
 

  

DNI/CIF 

 

Estudos 

 

 

 

Enderezo 

 

 

Correo electrónico 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Ribadeo,          de               de  2017 

Asdo:  

 

 

Atc.Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ribadeo. 

 

 


