
Colaboramos para construir um 
ecosistema de oportunidades 

Que é o Plan Arela? 
É un programa da Concellaría de Promoción da 
Cidade do Concello de Pontevedra que nace 
para 
acompañar as persoas na mellora da súa 
empregabilidade. 
Arela persegue traballar no desenvolvemento 
profesional integral partindo das "novas" 
competencias laborais que precisa o mercado. 
Incidirase dende un enfoque colaborativo, na 
importancia do traballo en equipo, da creación 
de rede profesional e do valor de compartir 
coñecemento para xerar oportunidades laborais. 
A nivel individual, Arela pon o foco nas persoas 
como protagonistas do seu desenvolvemento 
profesional. De hí que a importancia do 
compromiso individual e da responsabilidade co 
equipo sexan os piares fundamentais. 
Arela ten como obxectivo potenciar a liberdade 
das persoas para que aflore o talento individual 
e grupal. E desta forma acadar xuntos unha rede 
onde xerar novas oportunidades 

Que Ofrece? 
O programa básase nunha metodoloxía experiencial e 
centrada na participación activa das persoas. 
Trabállase o talento a través dun proceso motivador e 
libre onde as persoas participantes se axudan, de forma 
proactiva, a xerar novas oportunidades laborais. 
Empregaranse ferramentas de autocoñecemento, 
creatividade, coaching, mentoring, intelixencia 
emocional... 
Cada edición trimestral inclúe: 
12 sesións presenciais en grupo de 5 horas cada unha. 
O obxectivo é crear un entorno propio e inspirador 
onde traballar na procura colaborativa de novas 
oportunidades laborais. 
6 sesións de acompañamento individual por persoa 
participante (hora e media por sesión). O fin é reforzar 
as competencias e trazar un plan de acción propio para 
acadar os obxectivos individuais. 
1 encontro de "Familias creativas". Encontros de 
creatividade entre empresas, concello, persoas en 
búsca de oportunidades e persoas emprendedoras. O 
obxectivo é conectar e intercambiar experiencias para 
evolucionar en grupo. Cada encontro terá unha 
duración de 5 horas. 

Arela.- Desexo moi forte dunha cousa. 



A quen vai dirixido? 
 
Diríxese a persoas con dous requisitos: 
En 
situación de busca activa de emprego tanto 
por conta allea como por conta propia. 
Empadroadas 
no Concello de Pontevedra. 

Ten custo? 
 
Arela é financiado na súa totalidade pola Concellaría 
de Promoción da Cidade do Concello de Pontevedra. 
Pero sí é esencial a motivación, o compromiso 
persoal e a actitude colaborativa, elementos clave 
para percorrer o camiño. 
O programa non da dereito a beca. 

Onde podo inscribirme? 
 
Poderás inscribirte nestes canles: 
 
Presencial: Casa da luz. 
 
Teléfono: 986 84 85 52 / 986 84 16 06 
 
Mail: administracion@proxectoiles.es 
 
Web: www.proxectoiles.es 
 
E terás que presentar a seguinte documentación: 
- Formulario colgado en web ILES 
- DNI/NIE 
- Tarxeta de demandante de emprego 
- Autorización solicitude de certificado de 
- Empadronamento 
- Certificado ou escrito de estar ao corrente de 

débedas no Concello de Pontevedra 
- Vida laboral actualizada 
- Curriculums Vitae actualizado con fotografia 

recente 

Colaboramos 
para crear novas 

oportunidades 

C o n t a c t o : 
D i r e c c i ó n : C a s a d a L u z 
T e l é f o n o : 9 8 6  8 4  8 5  5 2 / 9 8 6  8 4  1 6  0 6 
M a i l : a d m i n i s t r a c i o n @ p r o x e c t o i l e s . e s 

Canto dura? 
 
O plan dura 3 meses. O período de inscrición e 
selección é do 8 de febreiro o 18 de marzo. Comeza 
o 25 de marzo e finaliza o 30 de xuño. As sesións 
levaranse a cabo na Casa da Luz. 
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IDENTIFICATIVOS  DO SOLICITANTE 
Apelidos: 

      
 

Nome: 
      

 DNI/ NIE/PASAPORTE: 
      

Data de nacemento: 
      

Idade 
      

Lugar de nacemento: 
      

 Enderezo: 
      

Localidade: 
      

Provincia: 
      

Código postal: 
      

Nacionalidade: 
      

Telefono1: 
      

Telefono2 
      

Correo electrónico 
      

 
PERSONAS A  SEU CARGO 

Nº de fillos/as:                           Idades:        
¿Ten alguna outra persoa a seu cargo?                                    SI            Non 
En caso afirmativo, ¿Alguén pode ocuparse de eles/as?      SI             Non 

 
PERFIL SOLICITANTE 

Desempregado: .                        Menor de 30 anos        Entre 30 e 45 anos          Maior de 45 anos 
Oficina de emprego na que está inscrito:                                                   Data de antigüidade:       
Tempo en desemprego:            Menos de 1 ano            Entre 1 e 2 anos              Mais de 2 anos 
Situación especial:   

Discapacitade.                      Física                   Psíquica                   Sensorial 
 Persoas en proceso de rehabilitación ou reinserción social (ex - toxicómanos ou ex - reclusos) 
 Persoas pertencentes a etnias desfavorecidas ou minoritarias. 
 Inmigrantes 

 
NIVEL  EDUCATIVO 

 Estudos primarios incompletos 
 EXB / ESO 
 F.P/Ciclos Formativos 
Bacharelato 
 Universitarios 
 Outros 

Rama ou especialidade 
 
      
 
      
      

 
EXPERIENCIA  PROFESIONAL 

Ocupación ou actividade realizada        Tempo data inicio data finalización Empresa 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN ARELA 
ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA 



 

 

 
OUTROS  DATOS 

Indicar si actualmente algunha das seguintes prestacións económica: 
 Desemprego          contía       tempo concedido        
 RAI                           contía       tempo concedido        
 Pensión                   contía       tempo concedido        ….… Entidade       
 Outras                     contía       tempo concedido        ….… Entidade       

 
Dispoñibilidade horaria:      Maña            Tarde                  Maña e tarde 
 
Carné de conducir:            SI                Non                          Coche:              SI              Non 
 
¿Cánto tempo levas buscando emprego activamente? 
 
¿Cal é o teu medio principal na busca de emprego? (oficinas emprego, ETT, portais de emprego, redes 
sociais, ..etc? 
 
¿Estarías disposta/o a cambiar o teu lugar de residencia habitual, por unha oportunidade laboral? 
 
Describa o motivo fundamental polo que elixe formar parte deste proxecto: 
      
 
 

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN  APORTADA: 

 DNI/NIE 
 Tarxeta de demandante de Emprego (Copia) 
 Certificado de antigüidade na demanda de Emprego (Orixinal) 
 Vida laboral actualizada  
 Volante de empadronamento ou autorización para solicitalo (Só empadronados en Pontevedra) 
 Certificado de minusvalía 
 Informe acreditativo de pertenza a colectivos con especiais dificultades 
 Currículo con fotografía recente 
 Outros, Indicar: 

 
 
Solicito a participación no itinerario formativo arriba sinalado e declaro que a información facilitada é 
certa, podendo aportar canta documentación se requira. 
 

Pontevedra,       de                                   de 2.01 
Sinatura do Interesado 

 
 
 
 
De conformidade co previsto na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os seus 
datos de carácter persoal serán incluídos nun ficheiro denominado "Formación", inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de 
Datos e cuxo responsábel é o Concello de Pontevedra. 
A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión dos cursos de formación impartidos polo Concello de 
Pontevedra. Como titular dos datos, vostede dá o seu consentimento e autorización para a inclusión dos mesmos no ficheiro 
anteriormente detallado. En calquera caso, poderá exercitar de balde os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 
dirixíndose por escrito ao Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra, situado Michelena, 30, 36071 Pontevedra. 
 
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA 
 



 

 

 

D./Dª ________________________________________________________________________ 

e D.N.I. ou N.I.E. _____________  con domicilio na rua 

_________________________________________________________, nº _______, codigo 

postal _____________ e concello ________________________ provincia de PONTEVEDRA 

 

EXPON 

O Concello de Pontevedra esta por en marcha o PLAN ILES – ARELA iniciando o proceso de 

selección dos participantes.  

 

Nas bases do proceso establecese a aportación da documentación imprescindible para 

participar no proceso. 

 

SOLICITA 

Voante de empadroamento no Concello de Pontevedra 

 

Autoriza para recoller o voante de empadroamento ao Servizo de Promoción económica do 

Concello de Pontevedra, con NIF P-3603800-H 

 

 

Pontevedra,                    de                                      de 201 

 

 

Padron - Concello de Pontevedra 



 

 

 

 

D./Dª ________________________________________________________________________ 

e D.N.I. ou N.I.E. _____________  con domicilio na rua 

_________________________________________________________, nº _______, codigo 

postal _____________ e concello ________________________ provincia de PONTEVEDRA 

 

EXPON 

O Concello de Pontevedra esta por en marcha o PLAN ILES – ARELA iniciando o proceso de 

selección dos participantes.  

 

Nas bases do proceso establecese a aportación da documentación imprescindible para 

participar no proceso. 

 

DECLARA 

Non ser debedor co Concello de Pontevedra, coas facendas públicas (estatal e autonómica), así 

como da Seguridade Social 

 

 

Pontevedra,                    de                                      de 201 

 

 

 

Concello de Pontevedra 
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