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PLAN DE FORMACIÓN 2020  
INSTITUTO SOCIAL DA MARIÑA
O Instituto Social da Mariña promove o desenvolvemento formativo, 
no marco dos seus plans de formación, que poderán ser cofinancia-
dos polo Fondo Social Europeo, estando dita actividade sometida a 
un permanente proceso de evolución e adaptación, en función da de-
manda do sector, ás futuras normas que poidan producirse no ámbito 
internacional ou aos avances tecnolóxicos ou de calquera outro tipo 
que incidan no mesmo.

De acordo co previsto nas distintas recomendacións, convenios e di-
rectivas tanto da Organización Internacional do Traballo (OIT) como da 
Unión Europea, en particular da recomendación número 137 de OIT 
(que regula a formación profesional da xente do mar), co disposto po-
los Ministerios de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana e de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación en materia de certificados e titulacións 
profesionais, e de calquera outra normativa nacional ou internacional 
que sexa de aplicación, e  en cumprimento do establecido en Real 
Decreto 292/2018, de 18 de maio, polo que se regula o procedemento 
de acceso e o réxime de prestación da formación profesional marítima 
e sanitaria do Instituto Social da Mariña (BOE núm. 137 de 6 de xuño) 
e Orde TMS/693/2018, de 28 de xuño, pola que se desenvolve o Real 
Decreto 292/2018, de 18 de maio (BOE núm. 158 de 30 de xuño), co 
obxecto de responder ás necesidades formativas dos profesionais 
do sector, contribuír á formación e promoción profesional dos traba-
lladores do mar e elevar o seu nivel de cualificación e competencia 
profesional, aproba e desenvolve anualmente un Plan de Formación, 
que pode estar cofinanciado polo Fondo Social Europeo, no que se 
contemplan as necesidades, nesta materia, do sector marítimo pes-
queiro. 

As áreas formativas nas que se concreta o Plan de Formación 2020 
do Instituto Social da Mariña afectan a:

• Seguridade marítima e loita contra a contaminación.

• Certificados de especialidade.

• Cualificacións para o traballo a bordo.

• Electricidade e electrónica.

• Seguridade operacional do buque.

• Idiomas.

• Mecánica industrial.

• Sanidade marítima.

• Titulacións profesionais.

Os cursos que se inclúen no Plan de Formación 2020 se impartirán 
en:

•  Os Centros Nacionais de Formación Marítima do ISM de Bamio 
(Vilagarcía de Arousa) e Illa Cristina (Huelva).

• As direccións provinciais e direccións locais do ISM.

•  Naquelas instalacións ou centros de formación que poidan con-
cretarse nos oportunos encargos a medios propios personificados 
ou nos contratos que se subscriban ao efecto, todo iso no marco 
normativo aplicable en materia de contratación establecido na Lei 
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola 
que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 
26 de febreiro de 2014 (BOE núm. 272 de 9 de novembro).

A elevada especialización que require un considerable número de 
cursos que forman parte da acción formativa do Instituto Social da 
Mariña, fai necesario que os mesmos teñan que ser impartidos en 
centros que conten coas instalacións, equipamentos e infraestrutura 
técnica que cumpra cos parámetros esixidos polo Instituto Social da 
Mariña nos seus deseños curriculares, ademais de con docentes que 
acrediten os perfís que esixe o ISM co fin de dar unha formación de 
alta calidade, sendo exemplo de todo iso os Centros Nacionais de 
Formación Marítima que, coas súas instalacións e tecnoloxía punta, 
desenvolven unha formación especializada, moi demandada polo 
sector marítimo pesqueiro.

Por outra banda, e sendo a política de calidade un dos seus compro-
misos fundamentais, o Instituto Social da Mariña, na súa formación 
profesional marítima e sanitaria ten incorporado un sistema de xes-
tión da calidade,  obtendo a certificación correspondente segundo a 
Norma Internacional de Control da Calidade UNE-EN-ISO 9001:2015.

O Plan de formación do Instituto Social da Mariña 2020 será cofi-
nanciado polo FONDO SOCIAL EUROPEO, no marco do programa 
operativo “Emprego, formación e educación” no período 2014-
2020. 
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UNIÓN EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO

“O FONDO SOCIAL EUROPEO  
INVISTE NO TEU FUTURO”

BENEFICIARIOS DA FORMACIÓN:
Segundo se establece no artigo 4 do Real Decreto 292/2018, de 18 
de maio, poderán ser beneficiarios da formación profesional marítima 
e sanitaria do Instituto Social da Mariña:

•  Os traballadores de nacionalidade española ou nacionais dun 
estado que pertenza á Unión Europea ou ó Espazo Económico 
Europeo que teñan residencia en España, e os estranxeiros que 
conten con permiso de traballo e residencia en vigor que estean 
afiliados e en situación de alta ou asimilada ao alta, incluídos  
os traballadores fixos descontinuos, no Réxime Especial da Segu-
ridade Social dos Traballadores do Mar no momento da presen-
tación da solicitude.

•  Os solicitantes de admisión a un curso do ISM non incluídos no 
apartado anterior, que no momento de presentar a solicitude 
sexan demandantes dunha ocupación do sector marítimo pes-
queiro.

REQUISITOS DE ACCESO Á OFERTA FORMATIVA DO 
INSTITUTO SOCIAL DA MARIÑA:
Ademais de cumprirse a condición de beneficiario na data de presen-
tación da solicitude, para acceder ao tipo de curso que se solicite ta-
mén deberán acreditarse os resto de requisitos esixidos polo Instituto 
Social da Mariña.

SOLICITUDES:
Toda persoa interesada en realizar un curso incluído no Plan Anual 
de Formación do ISM, deberá formalizar unha solicitude debidamente 
cumprimentada e asinada para cada tipo de curso, utilizando o mode-
lo oficial vixente, que se poderá obter nas distintas dependencias do 
ISM ou descargarse na páxina web da Seguridade Social (www.seg-
social.es) nos termos establecidos nos artigos 9 e 10 do Real Decreto 
292/2018, de 18 de maio, polo que se regula o procedemento de 
acceso e o réxime da prestación da formación profesional marítima e 
sanitaria do Instituto Social da Mariña (BOE número 137 de 6 de xuño) 

e Orde TMS/693/2018, de 28 de xuño, pola que se desenvolve o Real 
Decreto 292/2018, de 18 de maio (BOE núm. 158 de 30 de xuño).

Poderá presentarse:

a)  Unha solicitude xenérica, para un tipo de curso, sen determina-
ción de lugar e data concreta de impartición.

b)  Unha solicitude específica para un curso concreto, con datas e 
lugar de celebración fixados previamente polo Instituto Social da 
Mariña; neste suposto, e una vez resolta favorablemente a soli-
citude, se o solicitante non obtivese praza no devandito curso, a 
súa solicitude manterá a súa vixencia para o resto dos cursos do 
mesmo tipo que se vaian realizando.

Cada solicitude, válida para todo o territorio nacional, terá unha cadu-
cidade de vinte e catro meses contados a partir do día seguinte ao da 
data de solicitude.

Transcorrido o prazo sen que o beneficiario sexa seleccionado para 
asistir á formación demandada, entenderase que a solicitude cadu-
cou, polo que será necesario que  presente unha nova.

Non obstante o indicado no parágrafo anterior, se renovase a solicitu-
de caducada dentro do mes seguinte á perda de vixencia da anterior, 
e aquela se resolvese favorablemente por cumprir requisitos tanto de 
beneficiario como de acceso ao curso no momento de presentar a  
solicitude de renovación, manterase a antigüidade da inicial.

Cada solicitante de formación profesional marítima e sanitaria do Ins-
tituto Social da Mariña poderá presentar e manter vixentes un máximo 
de cinco solicitudes.

As solicitudes dirixiranse ao titular da dirección provincial do ISM que 
corresponda por domicilio de residencia do solicitante en función da 
distribución territorial que, a efectos da formación, ten establecido o 
Instituto Social da Mariña  competente para resolver, así como para 
seleccionar e xestionar a súa asistencia a un curso unha vez que a 
solicitude sexa resolta favorablemente.

As solicitudes poderán presentarse:

a) En calquera das direccións provinciais e locais do ISM.

b)  A través da Sede electrónica da Secretaría de Estado da Segu-
ridade Social.

c)  En calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas. 
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A fin de acreditar a condición de beneficiario e os requisitos específi-
cos para cada tipo de curso, de acordo co establecido no artigo 10 do 
Real Decreto 292/2018, do 18 de maio achegarán a seguinte docu-
mentación cando esta non obre en poder da propia Administración ou 
non fose elaborada por esta:

a) Título ou certificado profesional esixidos.

b)  Titulación académica ou formación complementaria esixidas.

c)  Acreditación de experiencia profesional previa, no seu caso,  me-
diante o caderno de navegación, un certificado de empresa ou 
calquera outro medio de proba que sexa considerado suficiente. 

d)  Declaración responsable na que se manifeste non padecer nin-
gunha alteración no seu estado físico e psíquico que impida 
a realización de determinados tipos de curso nos que leven a 
cabo prácticas que puidesen supoñer algún risco tanto para si 
mesmo como para o resto dos alumnos. 

Esta declaración non será esixible cando, no momento de pre-
sentar a solicitude, o interesado atópese en posesión dun cer-
tificado médico de aptitude para o embarque marítimo en vigor 
ou un certificado médico que acredite tal aptitude. 

No caso de que, ao presentar a solicitude, o beneficiario ache-
gase unicamente unha declaración responsable, se se lle oferta 
unha praza para a realización do curso, deberá entregar ao ISM 
calquera dos certificados mencionados no parágrafo anterior 
con vixencia durante toda a duración da acción formativa e, por 
tanto, ata a súa finalización. 

e)  No seu caso, certificado de empresa co compromiso de manter 
ou acceder a un posto de traballo que dea lugar á súa alta no 
Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar 
e cuxo desempeño estea condicionado á obtención previa do 
diploma ou certificado acreditativo da adquisición da competen-
cia que a acción formativa comporta. 

O certificado válido a estes efectos deberá ser asinado polo re-
presentante legal da empresa con poder para asumir o com-
promiso adquirido e nel reflectiranse o período durante o cal se 
mantén devandito compromiso, o posto de traballo a manter 
ou ao que se vai a acceder, a esixencia do curso concreto e o 
motivo da devandita esixencia.

f)  Nos supostos de cursos susceptibles de ser ofertados a maiores 
de 16 anos, cando o solicitante sexa menor de 18 anos e maior de 

16, autorización para realizalo por parte do pai, nai ou titor legal.

g)  Declaración responsable de competencia en natación para os 
cursos que sexa necesaria.

h)  Dirección de correo electrónico e/ou dirección ou número dou-
tros dispositivos electrónicos a efectos de avisos de notifica-
cións.

i)  Dirección de correo electrónico cando o curso solicitado sexa   
susceptible de realizarse na modalidade on-line.

j)  O órgano xestor comprobará os datos de identidade declarados 
na solicitude mediante consulta ao Sistema de Verificación de 
Datos de Identidade así como os de residencia mediante consul-
ta ao Sistema de Verificación de Datos de Residencia, podendo o 
interesado manifestar oposición expresa a tales consultas. Nese 
caso, deberá presentar documento nacional de identidade, pa-
saporte ou tarxeta de identificación de estranxeiro e certificado 
de empadroamento.

Coa finalidade de orientar e xestionar o acceso á formación, o Instituto 
Social da Mariña dispón dunha ampla rede de oficinas de atención ao 
público nas direccións locais e provinciais, nas que persoal técnico 
cualificado proporcionará a información e o asesoramento necesarios 
para orientar aos solicitantes de formación profesional marítima e sa-
nitaria.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ASISTENTES A CURSOS:
A selección de asistentes aos cursos farase nos termos establecidos 
no artigo 12 do Real Decreto 292/2018, do 18 de maio, seguindo o 
procedemento do seu artigo 13.

As direccións provinciais do ISM farán as seleccións de asistentes aos 
cursos en función das prazas que teñan dispoñibles no seu ámbito 
territorial e para aquelas de que dispoñan nos centros nacionais de 
formación marítima, de acordo coa adxudicación de prazas que estes 
efectúen no seu momento.

Priorizaranse as solicitudes presentadas para o curso específico para 
o cal se estea facendo a selección sobre as xenéricas, coa seguinte 
orde de  prelación en ambos os casos:

1º  Beneficiarios en alta, ou en situación asimilada, no Réxime Espe-
cial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

2º  Cando a selección afecte a un curso cuxo certificado estea su-
xeito a caducidade, terán preferencia quen presentase a súa so-
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licitude cunha antelación mínima de seis meses sobre a data de 
caducidade do certificado.

3º  Beneficiarios que presenten un certificado de empresa compro-
meténdose a manterlles ou darlles acceso a un posto de traba-
llo que dea lugar á súa alta no Réxime Especial da Seguridade 
Social dos Traballadores do Mar coa condición previa de obter 
o diploma ou certificado acreditativo da adquisición da compe-
tencia que a acción formativa comporta.

4º  As solicitudes dos beneficiarios non incluídos en ningunha das 
situacións anteriores tramitaranse por estrita orde de antigüida-
de na presentación da solicitude.

As solicitudes priorizadas conforme aos criterios establecidos nos pa-
rágrafos 1º, 2º e 3º anteriores ordenaranse á súa vez pola súa antigüi-
dade na presentación.

Atendendo aos criterios de racionalidade, funcionalidade, economía e 
simplificación, sempre que no ámbito territorial dunha dirección pro-
vincial vaian impartir edicións dun mesmo tipo de curso en localida-
des distintas e que entre as devanditas accións formativas non medie 
unha distancia temporal superior a trinta días, as direccións provin-
ciais poderán establecer un ámbito de selección local, elixindo aos 
solicitantes en función da proximidade do seu domicilio ao lugar de 
impartición dos cursos.

Aqueles beneficiarios que sexan preseleccionados deberán confirmar 
a súa asistencia no prazo de dous días seguintes a que lle sexa oferta-
da a praza polo Instituto Social da Mariña, ao obxecto de que  esta non 
quede finalmente vacante ou, mesmo, o curso non poida realizarse 
por falta de alumnos.

Para cada edición do tipo de curso de que se trate, farase unha pri-
meira preselección de alumnos, cuxo número coincidirá co de prazas 
dispoñibles, e de reservas que pasarán á  preselección cando algún 
dos anteriores non confirme a súa asistencia á acción formativa.

DEREITOS E DEBERES DOS ALUMNOS:
Conforme ao artigo 14 do Real Decreto 292/2018, do 18 de maio, os 
alumnos dos cursos organizados polo Instituto Social da Mariña terán 
os dereitos seguintes:

a)  Participar nas accións formativas para as que fosen seleccionados 
e ás que confirmasen a súa asistencia.

b)  Ter unha información adecuada e suficiente sobre a organiza-

ción, desenvolvemento e sistema de avaliación do curso, así 
como das normas de convivencia e funcionamento do centro 
onde se imparta.

c)  Facer uso dos medios técnicos e instalacións do centro coas ca-
racterísticas e limitacións da actividade docente que as normas 
de funcionamento establecen para o conxunto dos alumnos.

d)  Ser avaliados obxectivamente no seu rendemento formativo.

e)  Utilizar os servizos que para cada curso poña á súa disposición 
o  ISM.

f)  Ao reembolso dos gastos de desprazamento, aloxamento e/
ou manutención nos termos establecidos nos artigos 27 e 28 do 
Real Decreto 292/2018, do 18 de maio. 

Os alumnos tamén están obrigados a:

a)  Incorporarse e estar presentes ao comezo do curso para o que 
confirmasen a súa asistencia.

b)  Asistir ás clases durante todo o desenvolvemento da acción for-
mativa (clases teóricas, prácticas e avaliación da competencia) 
con puntualidade, sen ausencias inxustificadas e respectando 
os horarios de entrada e saída.

c)  Cumprir as normas de funcionamento e de convivencia e seguir 
as instrucións do profesorado no ámbito das súas competen-
cias, así como as do persoal non docente no exercicio das súas 
funcións.

d)  Estudar e esforzarse para conseguir o máximo aproveitamento 
segundo as súas capacidades, poñendo o interese e o traballo 
necesarios para a adquisición dos coñecementos e competen-
cias incluídos nas accións formativas.

e)  Cumprir co deber de honradez académica nos exames, exerci-
cios e prácticas, valéndose exclusivamente do seu propio esfor-
zo e dos medios e instrumentos autorizados polo profesor en 
cada situación formativa.

f)  Non utilizar medios de gravación, salvo no caso de actividades 
programadas polo profesor que inclúan o seu uso. Mesmo ne-
ses casos, non poderán gravar a ningún membro da comunida-
de formativa contra a súa vontade nin sen o seu consentimento 
expreso.

g)  Non utilizar durante as clases, actividades e avaliacións, telé-
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fonos móbiles nin outros medios de comunicación ou entrete-
mento.

h)  Conservar e facer un bo uso do equipamento e material didác-
tico, utilizando as instalacións, o mobiliario e o equipamento en 
xeral de acordo coa súa natureza e para os fins aos que está 
dedicado, seguindo, no seu caso, as instrucións do profesorado 
e do persoal non docente.

INCUMPRIMENTOS DOS ALUMNOS:
No  artigo 16 do Real Decreto 292/2018, do 18 de maio recóllense 
os incumprimentos nos que poderían incorrer os alumnos que con-
firmasen asistencia aos cursos do  ISM e os efectos que lles serían 
aplicados distinguindo, en todo caso, se aqueles se xustifican en 
prazo ou non.

Así os incumprimentos establecidos son:

a) Non incorporarse ao curso desde o inicio.

b) Abandono do curso unha vez iniciado.

c)  Acumular faltas de asistencia que superen o 10 por cento das 
horas teóricas.

d)  Non asistir a calquera das clases prácticas imprescindibles para 
a consecución das competencias previstas.

A todos os incumprimentos anteriores aplicaránselles os efectos se-
guintes: 

a) A desistencia da súa solicitude do curso.

b) A perda do dereito ao reembolso dos gastos que sufragase.

c)  A obrigación de abonar ao  ISM o importe dos servizos que lle fo-
ran prestados. Cando devandito abono fose reclamado formal-
mente, ata tanto non se efectúe o mesmo denegaranse todas as 
solicitudes que poida presentar.

d)  A denegación de todas as solicitudes que poidan ser presenta-
das durante os seis meses seguintes á data do incumprimento.

e)  A consideración como desistidas das demais solicitudes que 
teña en trámite ou resoltas favorablemente.

f)  A paralización da selección da súa asistencia a un curso na 
que puidese estar inmerso o alumno no momento do incum-
primento.

g)  A expulsión do curso ao que puidese estar a asistir cando se 

notifique a resolución de incumprimento. 

Unicamente aplicarase como efecto a perda do curso e o dereito 
para ser avaliado se o incumprimento se xustifica e se acredita por 
escrito e se fundamenta nun motivo concreto e sobrevido despois 
de confirmar asistencia, conservando a súa vixencia a correspon-
dente solicitude. O prazo máximo de xustificación será de dez días 
seguintes á data do incumprimento.

RÉXIME DE CONVIVENCIA E MEDIDAS DISCIPLINARIAS:
Nos artigos 18 ó 26 do Real Decreto 292/2018, do 18 de maio regúlanse 
o réxime de convivencia, infraccións nas que poden incorrer os alum-
nos, as medidas disciplinarias aplicables e o procedemento a seguir.

As infraccións tipifícanse en leves, graves e moi graves, aplicándose 
a cada unha delas as medidas disciplinarias recollidas no artigo 19 do 
real decreto citado, unha vez finalizado o procedemento disciplinario 
fixado na sección 2ª do Real Decreto 292/2018, que inclúe o trámite 
de audiencia ao alumno.

GASTOS REEMBOLSABLES E RECLAMACIÓN DE 
DÉBEDAS:
Con carácter xeral, as accións formativas que imparta o  ISM reali-
zaranse o máis próximo posible á localidade de residencia dos seus 
beneficiarios.

A asistencia aos cursos (docencia) incluídos nos plans anuais do  ISM 
non comportará gasto algún para os seus beneficiarios.

Respecto  aos gastos de desprazamento, aloxamento e manutención 
nos que poida incorrer o alumno que finalizase a acción formativa ou 
que, por causas xustificadas, non puidese iniciala ou tivese que aban-
donala, o  ISM asumirá os seguintes gastos nos termos regulados nos 
artigos 27, 28 e 29 do Real Decreto 292/2018, do 18 de maio, e no 
artigo 4 da Orde  TMS/693/2018, do 28 de xuño:

a)  Gastos de desprazamento e de manutención cando a distancia 
entre a localidade de residencia do alumno e a localidade na 
que se sitúa o do centro de formación sexa igual ou superior a 
30 quilómetros.

b)  Gastos de desprazamento, manutención e aloxamento cando 
a distancia entre a localidade de residencia do alumno e a lo-
calidade na que se sitúa o centro de formación sexa igual ou 
superior a 50 quilómetros.
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Os alumnos que realicen gastos que sexan susceptibles de ser reem-
bolsados polo ISM segundo a normativa vixente, deberán presentar 
a correspondente solicitude de reembolso no modelo oficial que es-
tableza o ISM, no prazo de quince días contados a partir do seguinte 
ao do remate académico do curso (unha solicitude por cada curso).

CALENDARIO DE ACCIÓNS FORMATIVAS:
As datas de impartición dos cursos incluídos no Plan de Formación 
2020 adecuaranse ás necesidades e dispoñibilidade dos traballado-
res e traballadoras do mar.

As persoas interesadas en solicitar a súa participación nalgún destes 
cursos, poderán dirixirse á dirección provincial ou local do Instituto So-
cial da Mariña mais próxima ao seu domicilio onde lles indicarán as 
datas das distintas edicións de cada tipo de curso.

MODIFICACIÓN DO PLAN DE FORMACIÓN 2020:
O Instituto Social da Mariña  resérvase a posibilidade de modificar 
(incremento ou diminución) o número e tipo dos cursos incluídos no 
Plan de Formación 2020 cando concorran as circunstancias que o 
aconsellen e o xustifiquen e que non se tiveran en conta no momento 
da elaboración e da aprobación do devandito Plan.

Tamén son orientativos os datos relativos ao número de horas lectivas 
e ao número de vacantes dispoñibles (número de alumnos) consigna-
dos para cada un dos cursos incluídos no Plan de Formación 2020, 
indicándose igualmente que os requisitos de acceso ás accións for-
mativas poden ser modificados polo Instituto Social da Mariña. Nese 
caso,  poderá solicitarse a acreditación dos novos requisitos antes de 
pasar á fase de preselección.

RELACIÓN 
DE CURSOS 
INCLUIDOS 

NO PLAN DE 
FORMACIÓN 

2020
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Formación Básica en Protección Marítima

Horas lectivas: 12 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Concienciar sobre a necesidade de incrementar a protección marítima.
•  Recoñecemento dos riscos e as ameazas que afectan á protección marí-

tima.
•  Comprensión da necesidade de manter a toma de conciencia sobre a 

vixilancia na esfera da protección e dos métodos para logralo.
• Manter as condicións establecidas nun plan de protección do buque.
• Realizar inspeccións periódicas da protección do buque.
• Utilización adecuada do equipo e dos sistemas de protección.

 

Formación Básica en Seguridade

Horas lectivas: 84 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias: 
•  Supervivencia no mar en caso de abandono do buque.
•  Reducir ao mínimo os riscos de incendio e manter un estado de prepara-

ción que permita responder en todo momento á situación de emerxencia 
na que se produzan incendios.

• Loitar contra incendios e extinguilos.
•  Adoptar medidas inmediatas ao producirse un accidente ou outro tipo de 

emerxencia médica.
• Cumprir os procedementos de emerxencia. 
• Tomar precaucións para previr a contaminación do medio mariño. 
• Observar as prácticas de seguridade no traballo. 
• Contribuír a que as comunicación a bordo do buque sexan eficaces.
• Contribuír a que as relacións humanas a bordo do buque sexan boas. 
• Comprender e adoptar as medidas necesarias para controlar a fatiga.

       

MARPOL 73/78 (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION FROM THE SHIPS 1973 AND PROTOCOL 1978)

Horas lectivas: 25 Número máximo de alumnos: 15 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar a seguinte competencia:
•  Aplicar as prescripcións do convenio MARPOL e a normativa española en 

relación á prevención da contaminación co fin de protexer o medio huma-
no en xeral e o mariño en particular.

SEGURIDADE MARÍTIMA E LOITA 
CONTRA A CONTAMINACIÓN

Procura e Salvamento  – IAMSAR (INTERNATIONAL 
AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL)

Horas lectivas: 33 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
• Resposta a sinais de socorro no mar.
• Coordinar operacións de procura e salvamento.
•  Utilizar as frases normalizadas da OMI para as comunicacións marítimas 

en situacións de procura e rescate.

Código ISM (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT)

Horas lectivas: 20 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:  
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Garantir a seguridade marítima e que se eviten tanto as lesións persoais ou 

perdas de vidas humanas como os danos ao medio ambiente, concreta-
mente ao medio marino e aos bens.

•  Establecer prácticas de seguridade nas operacións do buque e no medio 
de traballo.

• Tomar precaucións contra os riscos sinalados.
•  Ter coñecementos suficientes e actualizados para facer fronte a situacións 

de emerxencia que afecten á seguridade e ao medio ambiente.

Derrame de Hidrocarburos

Horas lectivas: 38 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar os seguintes obxectivos:
•  Comprender as consecuencias das verteduras de hidrocarburos no mar.
•  Evaluar a contaminación por hidrocarburos e analizar as posibles estra-

texias de resposta.
•  Coñecer os distintos métodos de eliminación dos hidrocarburos.
•  Coñecer a secuencia de actuación en materia de responsabilidade polos 

danos debido á contaminación dos buques.
•  Coñecer a lexislación aplicable en materia de responsabilidade polos 

danos debido á contaminación dos buques.
•  Comprender o organigrama de actuación ante unha contaminación mariña 

e a relación cos medios de comunicación.
•  Analizar as accións tomadas en simulacións de escenarios concretos.
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Actualización de Buques de Pasaxe

Horas lectivas: 12 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:  
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Control de multitudes segundo o cadro de obrigacións, para prestar asis-

tencia aos pasaxeiros nunha situación de emerxencia.
•  Establecer e manter comunicacións eficaces e aplicar as técnicas de 

seguridade para o persoal que presta directamente servizo aos pasaxei-
ros nas comunicacións, dispositivos de salvamento e procedemento de 
embarque.

•  Organizar os procedementos de emerxencia a bordo.
•  Optimizar a utilización dos recursos.
•  Dirixir a intervención en caso de emerxencia.
•  Dirixir aos pasaxeiros e aos demais membros do persoal en situacións de 

emerxencia.
•  Establecer procedementos de seguridade para os pasaxeiros, a carga e a 

integridade do casco.

Actualización da Formación Avanzada para Operacións de Carga 
en Buques Tanque para o Transporte de Gas Licuado

Horas lectivas: 18 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as opera-

cións de carga.
•  Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas de gas 

licuado.
•  Tomar precaucións para previr riscos. 
•  Tomar precaucións de seguridade e saúde no traballo. 
•  Responder a emerxencias.
•  Tomar precaucións para previr a contaminación do medio ambiente.
•  Vixiar e controlar o cumprimento das prescripcións lexislativas. 

Oficial de Protección do Buque

Horas lectivas: 26 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar aos alumnos para acadar as seguintes competencias:
•  Manter e supervisar a implantación dun plan de protección do buque.
•  Avaliar os riscos, as ameazas e a vulnerabilidade do buque, dende a pers-

pectiva da protección.
•  Realizar inspeccións periódicas do buque para asegurarse de que se 

aplican e manteñen as medidas adoptadas.
•  Garantir o funcionamiento, proba e calibrado adecuados do equipo e dos 

sistemas de protección.
•  Fomentar a toma de conciencia da protección  e da vixilancia.

Revalidación do Certificado de Formación Básica en Seguridade

Horas lectivas: 16 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para actualizar e manter as seguintes competencias:
•  Supervivencia no mar en caso de abandono do buque.
•  Previr, loitar contra incendios e extinguilos.

Técnico Básico en Prevención de Riscos Laborais

Horas lectivas: 50 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Capacitar ao alumno como Técnico Básico en Prevención de Riscos 

Laborais.
•  Identificar os elementos e situacións que poden xerar risco laboral para os 

tripulantes dun buque.
•  Actuar de forma correcta e eficaz ante unha situación de risco laboral que 

se poida producir a bordo dun buque.

  

CERTIFICADOS DE ESPECIALIDADE
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Actualización da Formación Básica para Operacións de Carga en 
Petroleiros e Quimiqueiros

Horas lectivas: 14 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Contribuír á Seguridade das operacións de carga en petroleiros e quimi-

queiros.
• Tomar precaucións para previr os riscos.
• Tomar precaucións e medidas de seguridade e saúde no traballo.
• Levar a cabo operacións de loita contra incendios.
• Responder a emerxencias.
•  Tomar precaucións para previr a contaminación do medio ambiente debi-

do á descarga de hidrocarburos ou produtos químicos.

Actualización Operador Xeral do Sistema Mundial de Socorro e 
Seguridade Marítima (SMSSM)

Horas lectivas: 35 Número máximo de alumnos: 12 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:   
•  Transmitir e recibir información utilizando os subsistemas e o equipo do 

SMSSM e cumprir coas prescripcións funcionais do SMSSM
•  Prover servizos radioeléctricos en situacións de emerxencia.

Actualización Operador Restrinxido do Sistema Mundial de  
Socorro e Seguridade Marítima (SMSSM)

Horas lectivas: 16 Número máximo de alumnos: 12 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes  competencias:
•  Transmitir e recibir información utilizando os subsistemas  e o equipo do 

SMSSM e cumprir coas prescripcións funcionais  do SMSSM
•  Prover servizos radioeléctricos en situacións de emerxencia.

Avanzado na Loita contra Incendios

Horas lectivas: 35 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes  competencias:
• Controlar as operacións  de loita contra incendios a bordo.
• Organizar e capacitar a cuadrillas de loita contra incendios.
•  Inspeccionar e manter os sistemas e o equipo de detección e extinción de 

incendios.
•  Investigar e recompilar informes sobre incidentes nos que se produzan 

incendios.

Actualización da Formación Avanzada para Operacións de  
Carga en Petroleiros 

Horas lectivas: 18 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as opera-

cións de carga.
•  Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas de hidro-

carburos.
•  Tomar precaucións para previr riscos. 
•  Tomar precaucións de seguridade e saúde no traballo. 
•  Responder a emerxencias.
•  Tomar precaucións para previr a contaminación do medio ambiente.
•  Vixiar e controlar o cumprimento das prescripcións lexislativas.

Actualización da Formación Avanzada para Operacións de  
Carga en Quimiqueiros

Horas lectivas: 18 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:  
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as opera-

cións de carga.
• Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas químicas.
• Tomar precaucións de seguridade e saúde no traballo.
• Responder a emerxencias.
• Tomar precaucións para previr a contaminación do medio ambiente.
• Vixiar e controlar o cumprimento das prescripcións lexislativas.

Actualización da Formación Básica para Operacións de Carga en 
Buques Tanque para o Transporte de Gas Licuado

Horas lectivas: 14 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Contribuír ao funcionamento seguro dos buques tanque para o transporte 

de gas licuado.
•  Tomar precaucións para previr os riscos.
•  Tomar precaucións e medidas de seguridade e saúde no traballo.
•  Levar a cabo operacións de loita contra incendios.
•  Responder a emerxencias.
•  Tomar precaucións para previr a contaminación do medio ambiente debi-

do ao desprazamento de gases licuados.
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Formación Avanzada para Operacións de Carga en Buques Tanque 
para o transporte de Gas Licuado

Horas lectivas: 62 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para acadar as seguintes  competencias:
•  Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as opera-

cións de carga.
•  Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas de gas 

licuado.
•  Tomar precaucións  para previr os riscos.
•  Tomar precaucións  de seguridade e saúde  no  traballo.
•  Responder as emerxencias.
•  Tomar precaucións  para previr a contaminación do medio ambiente.
•  Vixiar e controlar o cumprimento das prescripcións  lexislativas.

Formación Avanzada para Operacións de Carga en Petroleiros

Horas lectivas: 62 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as opera-

cións  de carga.
•  Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas de hidro-

carburos.
•  Tomar precaucións  para previr  os riscos.
•  Tomar precaucións de seguridade e saúde no  traballo.
•  Responder ás emerxencias.
•  Tomar precaucións  para previr a contaminación do medio ambiente.
•  Vixiar e controlar o cumprimento das prescripcións  lexislativas.

Formación Avanzada para Operacións de Carga en Quimiqueiros

Horas lectivas: 62 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Capacidade para realizar e supervisar de forma segura todas as opera-

cións de carga.
•  Familiarización coas propiedades físicas e químicas das cargas químicas.
•  Tomar precaucións  para previr os riscos.
•  Tomar precaucións  de seguridade e  saúde no  traballo.
•  Responder ás emerxencias.
•  Tomar precaucións  para previr a contaminación do medio ambiente.
•  Vixiar e controlar o cumprimento das prescripcións  lexislativas.

Botes de Rescate Rápidos

Horas lectivas: 28 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Comprender a construcción, mantemento , reparacións e  equipos dos 

botes de rescate rápidos.
•  Facerse cargo do equipo e os dispositivos de posta a flote que adoitan ir 

instalados durante a posta a flote e a recuperación.
•  Facerse cargo do  bote de rescate rápido, co  equipo que adoita ir instala-

do normalmente durante  a súa  posta a flote e recuperación.
•  Facerse cargo dun bote de rescate rápido despois da sua posta a flote.
•  Facer funcionar o motor dun bote de rescate rápido.

Buques de Pasaxe

Horas lectivas: 32 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Control de multitudes segundo o cuadro de obligacións, para prestar 

asistencia aos pasaxeiros  nunha situación de emerxencia.
•  Establecer e manter comunicacións eficaces e aplicar as técnicas de 

seguridade para o persoal que presta directamente servizo aos pasaxei-
ros nas comunicacións, dispositivos de salvamento e procedemento  de 
embarque.

•  Organizar os procedimentos de emerxencia a bordo.
•  Optimizar a utilización dos recursos.
•  Dirixir a intervención en caso de emerxencia.
•  Dirixir aos pasaxeiros e aos demais  membros do persoal en situacións de 

emerxencia.
•  Establecer procedimentos de seguridade para os pasaxeiros, a carga e a 

integridade do casco.

 Embarcacións  de Supervivencia e Botes de Rescate  
(non rápidos)

Horas lectivas: 35 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Facerse cargo dunha embarcación de supervivencia ou bote de rescate 

durante e despois da posta a flote.
•  Facer funcionar o motor dunha embarcación de supervivencia.
•  Organizar aos supervivientes e a embarcación de supervivencia tras aban-

donar o buque.
•  Utilizar os dispositivos de localización, incluidos os aparellos de comunica-

ción e sinalización así como as sinais  pirotécnicas.
•  Dispensar primeiros auxilios aos superviventes.
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Mariñeiro Pescador

Horas lectivas: 25 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para acadar os seguintes obxectivos:
•  Coñecer o concepto, coñecemento e denominación dos diferentes equi-

pos do buque.
• Coñecemento básico do goberno do buque, servizo de vixía e guardia.
•  Realizar con seguridade as operación de carga, descarga e estiba de 

pesos a bordo.
•  Asistir e colaborar na execución das manobras do buque e das faenas da 

pesca seguindo as órdenes do  patrón.
•  Realizar as operacións de mantemento e conservación do casco, superes-

tructuras, equipos de cuberta e dos aparellos e artes de pesca seguindo 
as ordes do contramestre.

•  Realizar as operacións de manobra e faenas extractivas de pesca, así 
como os traballos de mantemento adoptando as medidas preventivas, 
correctivas, e protección adecuadas, para preservar a seguridade integral 
do buque e a prevención, colectiva e individual, de riscos laborais a bordo.

•  Manipular as capturas para a súa conservación, garantindo as condicións 
hixiénico-sanitarias dos productos de pesca e a acuicultura.

•  Adoptar as medidas para a prevención, control e loita contra a contamina-
ción do medio mariño e para a preservación dos recursos.

•  Manipular las capturas para su conservación, garantizando las condiciones 
higiénico-sanitarias de los productos de la pesca y la acuicultura.

•  Adoptar las medidas para la prevención, control y lucha contra la contami-
nación del medio marino y para la preservación de los recursos.

Formación Básica para Operacións  de Carga en Petroleiros e  
Quimiqueiros

Horas lectivas: 37 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Contribuir á seguridade das operacións de carga en petroleiros e quimi-

queiros.
•  Tomar precaucións  para previr os riscos.
•  Tomar precaucións  de seguridade e  saúde no  traballo.
•  Levar a cabo operacións  de loita  contra incendios.
•  Responder ás emerxencias.
•  Tomar precaucións  para previr a contaminación do medio ambiente debi-

da á  descarga de hidrocarburos ou produtos químicos.

Formación Básica para Operacións de Carga en Buques Tanque 
para o Transporte de Gas Licuado 

Horas lectivas: 35 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Contribuir ao funcionamento seguro dos buques tanque para o transporte 

de gas licuado.
•  Tomar precaucións para previr os riscos.
•  Tomar precaucións e medidas de seguridade e saúde no traballo.
•  Levar a cabo operacións de loita contra incendios.
•  Resposta a emerxencias.
•  Tomar precaucións  para previr a contaminación do medio ambiente debi-

do ao desprendimento dos gases licuados. 
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Revalidación do Certificado de Avanzado na Loita contra Incendios

Horas lectivas: 13 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para actualizar e manter as seguintes competencias:
•  Controlar as operacións da loita contra incendios a bordo.
•  Organizar e capacitar a cuadrillas de loita contra incendios.
•  Inspeccionar e manter os sistemas e o equipo de detección e extinción de 

incendios.
•  Investigar e recopilar informes sobre incidentes nos que se produzan 

incendios.

Revalidación do Certificado de Embarcacións de Supervivencia e 
Botes de Rescate (Non Rápidos)

Horas lectivas: 13 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para actualizar e manter as seguintes competencias:
•  Facerse cargo duna embarcación de supervivencia ou bote de rescate 

durante e despois da posta a flote.
•  Facer funcionar o motor duna embarcación de supervivencia
•  Organizar aos supervivintes e a embarcación de supervivencia tras aban-

donar o buque.
•  Utilizar os dispositivos de localización, incluidos os aparatos de sinaliza-

ción.
•  Dispensar os primeiros auxilios aos supervivintes.

Revalidación do Certificado de Botes de Rescate Rápidos

Horas lectivas: 13 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para actualizar e manter as seguintes competencias:
•  Comprender a construcción, mantemento, reparacións e equipos dos 

botes rápidos.
•  Facerse cargo do equipo e dos dispositivos de posta a flote que adoitan ir 

instalados durante a posta a flote e a recuperación.
•  Facerse cargo dun bote de rescate rápido durante e despois da súa posta 

a flote.

Operador xeral do Sistema Mundial de Socorro  
e Seguridade Marítima (SMSSM)

Horas lectivas: 139 Número máximo de alumnos: 12 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Transmitir e recibir información utilizando os subsistemas  e o equipo do 

SMSSM e cumprir coas prescripcións funcionais  do SMSSM
•  Prover servizos radioeléctricos en situacións de emerxencia.

Operador Restrinxido do Sistema Mundial de Socorro  
e Seguridade Marítima (SMSSM)

Horas lectivas: 55 Número máximo de alumnos: 12 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias: 
•  Transmitir e recibir información utilizando os subsistemas e o equipo do 

SMSSM e cumprir coas prescripcións funcionais do SMSSM
•  Prover servizos radioeléctricos en situacións de emerxencia.

Radar de Punteo Automático / ARPA

Horas lectivas: 30 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Elexir apropiadamente o modo de presentación do radar ARPA.
•  Axustar os controis variables, segundo as circunstancias de cada caso, 

para obter o máximo de rendemento do sistema.
•  Facer uso apropiado das alarmas operacionales.
•  Utilizar as funcions do ARPA para confirmar y monitorizar todas as accións 

tomadas.
•  Adquirir y seguir a derrota de aqueles ecos que potencialmente presenten 

risco de colisión.
•  Extraer a información necesaria, relativa ao rumbo, velocidade, distancia 

mínima a que pasará o eco e momento no que se producirá tal circunstan-
cia, para poder tomar unha acción precoz, de conformidade co regula-
mento Internacional para Previr Abordaxes no Mar (RIPA), para evitar unha 
situación de excesivo acercamento.

•  Controlar e comprobar a precisión das entradas e o correcto funciona-
mento do ARPA. 
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Electrónica Básica para o Mar

Horas lectivas: 93 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Realizar operacións básicas de mantemento en equipos electrónicos a 

bordo, cumprindo a lexislación vixente así como os plans de prevención 
de riscos laborais e medioambientais.

Instalacións Eléctricas a Bordo

Horas lectivas: 62 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para acadar a seguinte competencia:
•  Comprobar e manter circuítos eléctricos básicos de alumado e forza insta-

lados a bordo en condicións de seguridade.

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Transporte de Mercancías Perigosas en Bultos / Código IMDG  

(INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS)

Horas lectivas: 50 Número máximo de alumnos: 15 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Clasificar as sustancias e materiais perigosos e potencialmente perigosos 

que entrañen riscos de natureza química.
•  Vixiar e controlar o cumprimento das prescripcions lexislativas.
•  Responder ás emerxencias a bordo dos buques que transporten mercan-

cías perigosas.

CUALIFICACIONS PARA O TRABALLO A 
BORDO

Sistemas de Información e Visualización de Cartas Electrónicas 
(SIVCE/ECDIS)

Horas lectivas: 40 Número máximo de alumnos: 12 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Adquirir os coñecementos, habilidades e a comprensión das limitacións 

dos sistemas de cartas electrónicas, necesario para navegar con seguri-
dade en buques no que o seu principal medio de cartografía e un SIVCE/
ECDIS.

Xestión integral da Ponte

Horas lectivas: 36 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Establecer os sistemas e procedementos do servicio de garda.
•  Manter a seguridade da navegación utilizando información do radar ARPA, 

SIVCE e os sistemas de navegación para facilitar a toma de decisións.
•  Planificar unha viaxe e dirixir a navegación.
•  Manobrar e dirixir o buque en todas as condicións.
•  Utilización das calidades de liderado e xestión.
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Instalacións Frigoríficas

Horas lectivas: 93 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar a  seguinte competencia:
•  Capacitar ao alumno para realizar o mantemento básico das instalacións 

frigoríficas.

Metroloxía e Básico de Torno Paralelo

Horas lectivas: 124 Número máximo de alumnos: 6 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar a seguinte competencia:
•  Realizar os procesos de mecanizado por arranque de viruta a bordo do 

buque, controlando os produtos obtidos e responsabilizándose do man-
temento de primeiro nivel das máquinas e dos equipos con criterios de 
calidade, seguridade e respecto ao medio ambiente.

Soldadura SMAW (SHIELDED METAL ARC WELDING - PROCESO DE 
SOLDADURA DE ARCO MANUAL) Básico

Horas lectivas: 93 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Preparar os equipos para proceder á operación de soldadura, cumprindo 

as  normas de prevención de riscos laborais e medio ambiente.
•  Realizar  as operacións segundo as especificacións dos procedementos 

de soldadura (WPS) cumprindo as normas de prevención de riscos labo-
rais e medio ambiente.

 

MECÁNICA INDUSTRIAL

IDIOMAS

SEGURIDADE OPERACIONAL DO BUQUE

Compensador de Agullas Náuticas

Horas lectivas: 30 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Dirixir o desenrolo das operacións de compensación de compases maxis-

trais ou de goberno instalados a bordo dos buques de conformidade coa 
regra V/19 do convenio SOLAS.

•  Realizar os cálculos precisos e actuar sobre os dispositivos compensado-
res dos compases maxistrais ou de goberno na forma precisa para realizar 
a compensación dos mesmos.

•  Valorar a necesidade de realizar ou non o proceso completo de compen-
sación.

•  Certificar os desvíos obtidos durante o proceso de compensación.

Inglés Técnico Marítimo Nivel II

Horas lectivas: 90 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Utilización das frases normalizadas da OMI para as comunicacións 

marítimas.
• Empleo do inglés escrito e falado.
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TITULACIÓNS PROFESIONAIS

Frigorista Naval

Horas lectivas: 93 Número máximo de alumnos: 10 alumnos

Finalidade::
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Identificar, definir e debuxar simbolicamente os elementos de uso máis 

común nas plantas frigoríficas.
•  Coñecer as principais partes dos compoñentes mecánicos, podendo 

intervir en operacións de cambio de aceite ou substitución de compoñen-
tes avariados. 

•  Coñecer a composición e funcionamento das instalacións frigoríficas de 
comprensión mecánica, realizando as secuencias de posta en marcha e 
parada. 

• Realizar a montaxe e mantemento de instalacións de frío. 
•  Identificar parámetros de funcionamento vitais para a determinación dun 

réxime de funcionamento correcto. 
• Identificar as avarías máis comúns. 

Certificado de Suficiencia de Mariñeiro de Máquinas  
da Mariña Mercante

Horas lectivas: 72 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Levar a cabo unha garda adecuada aos labores dun mariñeiro que forme 

parte da garda na sala de máquinas. 
•  Entender as ordes e facerse entender en todo o relacionado cos labores 

da garda. 
•  Realizar a garda de caldeiras: manter as presións de vapor e os niveis de 

auga correctos. 
•  Facer funcionar o equipo de emerxencia e aplicar os procedementos de 

emerxencia. 

SANIDADE MARÍTIMA

Actualización da Formación Sanitaria Específica Avanzada

Horas lectivas: 16 Número máximo de alumnos: 16 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Capacitar ao alumno para a atención inmediata a enfermos e accidenta-

dos a bordo.
•  Primeiros auxilios e técnicas de enfermaría básica.
•  Normas de hixiene.
•  Manexo do botiquín do barco.
•  Técnica de consulta médica por radio.

Actualización da Formación Sanitaria Específica Inicial

Horas lectivas: 8 Número máximo de alumnos: 16 alumnos

Finalidade:
Formar ao alumno para actualizar as seguintes competencias:
•  Capacitar ao alumno en primeiros auxilios.
• Técnicas elementais de enfermería.
• Procedimento da consulta médica por radio. 

Formación Sanitaria Específica Avanzada

Horas lectivas: 40 Número máximo de alumnos: 16 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Capacitar ao alumno para a atención inmediata a enfermos e accidenta-

dos a bordo.
•  Primeiros auxilios e técnicas de enfermería básica.
•  Normas de hixiene.
•  Manexo do botiquín do barco.
•  Técnica de consulta médica por radio.

 

Formación Sanitaria Específica Inicial 

Horas lectivas: 22 Número máximo de alumnos: 16 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar a seguinte competencia:
•  Capacitar ao alumno en primeiros auxilios, técnicas de enfermería e no 

procedimento da consulta médica por radio.
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LUGARES DE IMPARTICIÓN DOS 
CURSOS

A) DIRECCIÓNS PROVINCIAIS:

DIRECCIÓN  

PROVINCIAL
DIRECCIÓN TELÉFONO

ALACANTE Casa del Mar. C/Faro de Santa Pola, 2 965126523

ALMERÍA Casa del Mar. Muelle Pesquero s/n 950620211

ILLES BALEARS Casa del Mar. Moll Vell 15 971725606

BARCELONA Casa del Mar. Cl/ Albareda 1 934439600

CÁDIZ Casa del Mar. Avda. de Vigo s/n 956251704

BIZKAIA Casa del Mar. Cl/ Virgen de Begoña 32 944739000

CANTABRIA Casa del Mar. Avda. Sotileza s/n 942214600

CARTAGENA Casa del Mar. Muelle Alfonso XII s/n 968502050

CASTELLÓN Casa del Mar. Pza. Miguel Peris y Segarra 964283072

CEUTA Casa del Mar. Muelle Cañonero Dato 20 956500240

XIXÓN Casa del Mar. C/Celestino Junquera, 19 985327200

GIPUZKOA Casa del Mar. Cl/Hnos. Otamendi, 13 943483200

HUELVA Casa del Mar. Avda. Hispano América 9 959257411

A CORUÑA Casa del Mar. Cl/ Ramón y Cajal 2 881909800

AS PALMAS Casa del Mar. Cl/ León y Castillo 322 928494645

LUGO
Casa del Mar. Ronda Músico Xosé  
Castiñeiras, 10 – Bajo 

982225010

MADRID Cl/ Churruca 2 915919900

MÁLAGA
Casa del Mar. Pasillo del Matadero 4 
(Puente del Carmen)

952359361

MELILLA Casa del Mar. Avda. Marina Española 7 951764300

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

Casa del Mar. Avda. de Anaga s/n 922598900

SEVILLA Cl/Fernando IV, 1 954286028

TARRAGONA Casa del Mar. Francisco Bastos 19 977191000

VALENCIA Avda. del Puerto 300 963359900

VIGO Casa del Mar. Avda. Orillamar, 51 986216100

VILAGARCIA Casa del Mar. Avda. De la Marina 23 986508300

Certificado de Suficiencia de Mariñeiro de Ponte  
da Mariña Mercante

Horas lectivas: 72 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Gobernar o buque e tamén cumprir as ordes dadas ao temoneiro en 

inglés. 
•  Manter un servizo de vixía adecuado utilizando a vista e o oído.
•  Contribuír á vixilancia e o control dunha garda segura.
•  Utilizar o equipo de emerxencia e aplicar procedementos de emerxencia.

Patrón Portuario

Horas lectivas: 150 Número máximo de alumnos: 20 alumnos

Finalidade: 
Formar ao alumno para acadar as seguintes competencias:
•  Planificar e dirixir unha travesía costeira e determinar a situación. 
•  Realizar unha garda de navegación segura. 
• Vixiar o cumprimento das prescricións lexislativas.
•  Manobrar o buque e facer funcionar a maquinaria propulsora dos buques 

pequenos. 
• Manter a estabilidade e navegabilidade do buque. 
•  Vixiar o embarque, estiba, suxeición e desembarque da carga e manter o 

debido coidado durante a viaxe. 
•  Medidas en caso de emerxencia. Resposta a sinais de socorro na mar. 
•  Prevención, control e loita contra incendios a bordo. 
•  Facer funcionar os dispositivos de salvamento. 
•  Asegurar o cumprimento das prescricións sobre prevención da contami-

nación. 
•  Contribuír á seguridade do persoal do buque. 
•  Prestar primeiros auxilios a bordo. 
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B) CENTROS NACIONAIS DE FORMACIÓN MARÍTIMA:

CENTROS NACIONAIS DE 
FORMACIÓN 
MARÍTIMA

DIRECCIÓN TELÉFONO

BAMIO O Salgueiral 43 986566640

ISLA CRISTINA Avda. Federico Silva Muñoz s/n 959344533

DIRECCIÓNS PROVINCIAIS

ZONA 1
Inclúe as Direccións Provinciais 
de  BIZKAIA,  GIPUZKOA, 
CANTABRIA, XIXÓN, LUGO,
A Coruña, VIGO
E  VILAGARCÍA DE AROUSA

ZONA 2
Inclúe as Direccións Provinciais 
de MADRID, BARCELONA, 
TARRAGONA, CASTELLÓ, 
VALENCIA, ALACANTE, 
CARTAXENA
E  ILLES  BALEARS.

ZONA 3
Inclúe as Direccións Provinciais 
de ALMERÍA, MÁLAGA, CÁDIZ, 
HUELVA, SEVILLA, CEUTA, 
MELILLA, AS  PALMAS
E TENERIFE.

ESTAS PROVINCIAS SON  
XESTIONADAS DESDE A  
DP MADRID.

Provincias non costeiras que en 
materia de formación son 
xestionadas polas  DD.PP. da  

ZONA 3: 
D. P. de Málaga: xestiona Xaén.
D.  P. de Sevilla: xestiona 
Córdoba e Badaxoz.

Provincias non costeiras que en 
materias de formación son 
xestionadas por Direccións 
Provinciais da

ZONA 1: 
DP de VIGO: xestiona Ourense.
DP de XIXÓN: xestiona León.
DP de CANTABRIA: xestiona 
Palencia.
DP de  BIZKAIA: xestiona Burgos 
e Araba
DP de GIPUZKOA: Navarra
e A Rioxa.

Provincias non costeiras que en 
materia de formación son 
xestionadas polas Direccións 
Provinciais da

ZONA 2:
DP de Tarragona: xestiona Lleida.
DP de Valencia: xestiona Teruel.
DP de Cartaxena: xestiona 
Albacete.

PLAN DE FORMACIÓN 2020 – 
INSTITUTO SOCIAL DA MARIÑA 
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TIPO DE CURSO
ZONA 1 

(NORTE)
ZONA 2  

(MEDITERRÁNEO)
ZONA 3 
(SUR)

Mariñeiro pescador 3 0 3

MARPOL 73/78 (INTERNATIONAL 
CONVENTION FOR THE 
PREVENTION OF POLLUTION 
FROM THE SHIPS 1973 AND 
PROTOCOL 1978)

2 2 1

Oficial de protección de buque 2 2 3

Operador xeral do Sistema 
Mundial de Socorro e Seguridade 
Marítima (SMSSM)

0 3 1

Operador Restrinxido do Sistema 
Mundial de Socorro e Seguridade 
Marítima (SMSSM)

0 21 5

Patrón Portuario 0 5 6

Técnico Básico en Prevención de 
Riscos Laborais

1 0 1

Revalidación Avanzado na Loita 
contra Incendios

5 6 3

Revalidación  Botes de Rescate 
Rápidos

0 4 3

Revalidación Embarcacións de 
Supervivencia e Botes de Resca-
te  non rápidos

0 7 3

Revalidación formación básica 
en seguridade

19 28 20

Transporte de Mercancías 
Perigosas en Vulto ( IMDG 
(INTERNATIONAL MARITIME 
DANGEROUS GOODS)

0 0 1

TOTAL 110 205 163

PLAN DE FORMACIÓN 2020 – 
INSTITUTO SOCIAL DA MARIÑA 

DIRECCIÓNS PROVINCIAIS 

TIPO DE CURSO
ZONA 1 

(NORTE)
ZONA 2  

(MEDITERRÁNEO)
ZONA 3 
(SUR)

Actualización buques de pasaxe 2 7 1

Actualización da  Formación 
Sanitaria Específica Avanzada

7   4 2

Actualización da  Formación 
Sanitaria Específica Inicial

16 13 15

Actualización operador xeral 
del SMSSM

0 2 1

Actualización operador 
restrinxido do SMSSM

0 7 2

Avanzado en loita contra 
incendios    

6 14 8

Botes de Rescate Rápidos 0 3 3

Buques de pasaxe   6 11 14

Procura e Salvamento  
- IAMSAR

0 1 0

Código ISM (INTERNATIONAL 
SAFETY MANAGEMENT)

0 0 1

Embarcacións de Supervivencia e 
Botes de Rescate (Non Rápidos)  

0 14 7

Formación Básica en Protección 
Marítima

3 13 14

Formación Básica en seguridade 
(curso completo)

0 23 10

Formación Básica en seguridade 
– primeiros auxilios

10 1 12

Formación Básica en seguridade 
– 3 módulos

10 1 12

Formación Sanitaria Especifica 
Avanzada

5 2 1

Formación Sanitaria Específica 
Inicial

13 5 8

Mariñeiro de ponte da mariña 
mercante

0 6 2
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TIPO DE CURSO
CNFM

BAMIO

CNFM

ISLA CRISTINA

Formación avanzada para operacións de 
carga en quimiqueiros

3 1

Formación básica para operacións de carga 
en buques tanque para o transporte de gas 
licuado

5 1

Formación básica para operacións de carga en 
petroleiros e  quimiqueiros

7 2

Formación Sanitaria Específica Avanzada 5 1

Formación Sanitaria Específica Avanzada – 
prácticas

12 9

Frigorista Naval 2 0

Xestión integral de ponte 4 0

Inglés técnico marítimo Nivel 2 3 1

Instalacións Eléctricas a Bordo 5 0

Instalacións Frigoríficas 3 0

Mariñeiro de Máquinas da Mariña Mercante 15 7

Mariñeiro de Ponte da Mariña Mercante 14 6

Metroloxía e Básico de Torno Paralelo 2 0

Operador Xeral do Sistema Mundial de 
Socorro e Seguridade Marítima (SMSSM)

7 4

Operador Restrinxido do Sistema Mundial de 
Socorro e Seguridade Marítima (SMSSM)

5 5

Patrón Portuario 5 2

Radar de punteo automático (ARPA) 6 2

Revalidación avanzado na loita contra 
incendios

0 3

Revalidación botes de rescate rápidos 2 2

Revalidación embarcacións de supervivencia 
e botes de rescate (non rápidos)

6 2

Sistemas de información e visualización de 
cartas electrónicas (SIVCE – ECDIS) 

12 3

Soldadura SMAW Básico 5 0

TOTAL 200 80

TIPO DE CURSO
CNFM

BAMIO

CNFM

ISLA CRISTINA

Actualización de formación avanzada para 
operacións de carga en buques tanque para o 
transporte de gas licuado 

2 0

Actualización de formación avanzada para 
operacións de carga en petroleiros

2 0

Actualización de formación avanzada para 
operacións de carga en quimiqueiros

2 0

Actualización de formación básica para 
operacións de carga en buques tanque para o 
transporte de gas licuado

2 0

Actualización de formación básica para 
operacións de carga en petroleiros e 
quimiqueiros

2 0

Actualización Formación Sanitaria Específica 
Avanzada

3 2

Actualización Operador Xeral SMSSM 3 0

Actualización Operador Restrinxido SMSSM 2 0

Avanzado loita contra incendios 0 8

Botes de Rescate Rápidos 14 7

Procura e Salvamento – IAMSAR 
(INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND 
MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL)

3 0

Compensador de Agullas Náuticas 2 0

Derrames de Hidrocarburos 0 2

Electrónica Básica para o mar 5 0

Embarcacións de Supervivencia e Botes de 
Rescate (Non Rápidos)

23 6

Formación avanzada para operacións de 
carga en buques tanque para o transporte de 
gas licuado

3 2

Formación avanzada para operacións de 
carga en petroleiros

4 2
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