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COIDADOR/A DE MAIORES 

 
 
Horas: 365 (215 formación teórica e 150 formación práctica) 
 
Datas previstas do itinerario: 13 de maio ao 29 de agosto de 2013 
 
Prazo de presentación de solicitudes: 23 de abril ao 2 de maio de 2013 
 
Lugar de presentación de solicitudes: Na sede do Proxecto ILES  (Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños 

- Lourizán, Pontevedra) 
Condicións dos/as aspirantes: 
Para ser admitidos/as na realización das probas selectivas os/as aspirantes deberán cumprir os seguintes 
requisitos: 

- Ter cumpridos 18 anos de idade. 
- Figurar como desempregado/a no Servizo Público de Emprego. 
- Capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da ocupación para a que se 

solicita a formación 
- Valorarase ter formación previa ou experiencia laboral acreditada no itinerario formativo. 
- Preferentemente ciclo medio en coidados auxiliares de enfermería e/ou diplomatura en enfermería ou 

estudos relacionados 
 
Documentación requirida: 

-  Fotocopia do DNI/NIE 
- Volante de empadroamento  
-  Fotocopia da tarxeta de demandante de Emprego  
-  Certificado de antigüidade na demanda de Emprego 
-  Vida laboral actualizada 
-  Certificado de discapacidade (se é o caso) 
- Informe acreditativo de pertenza a colectivos con especiais dificultades  (se é o caso) 
-  Currículo vitae con fotografía recente 

 
Contido: 

Fomento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 
Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 
Fomento do coidado e respecto ao medio ambiente 
Principais características das persoas maiores. 
Principais factores causantes da dependencia. 
Vellez normal e patolóxica. 
Síndromes xeriátricos, enfermidades más habituais na terceira idade. 
Perfil profesional: preparándose para coidar. 
Principais aspectos no coidado dunha persoa dependente. 
Prevención de accidentes no fogar. 
Hábitos de vida saudábel e hábitos perxudiciais para a saúde. 
Autonomía da persoa dependente. 
Adaptación da vivenda e axudas técnicas. 
Comportamentos condutas problemáticas das persoas maiores. 
Psicoestimulación. 
A importancia do autocoidado. 
Axudas e recursos sociais. 
Prácticas laborais 
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MONITOR/A DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
PARA PERSOAS DEPENDENTES 

 
 
Horas: 365 (215 formación teórica e 150 formación práctica) 
 
Datas previstas do itinerario: 13 de maio ao 29 de agosto de 2013 
 
Prazo de presentación de solicitudes: 23 de abril ao 2 de maio de 2013 
 
Lugar de presentación de solicitudes: Na sede do Proxecto ILES  (Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños 

- Lourizán, Pontevedra) 
Condicións dos/as aspirantes: 
Para ser admitidos/as na realización das probas selectivas os/as aspirantes deberán cumprir os seguintes 
requisitos: 

- Ter cumpridos 18 anos de idade. 
- Figurar como desempregado/a no Servizo Público de Emprego. 
- Capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da ocupación para a que se 

solicita a formación 
- Valorarase ter formación previa ou experiencia laboral acreditada no itinerario formativo. 
- Nadar 100 metros en menos de 2 minutos e 30 segundos sen axuda de aletas ou outros materiais e 

bucear 12 metros sen axuda de aletas ou outros materiais. 
 
Documentación requirida: 

- Fotocopia do DNI/NIE 
- Volante de empadroamento 
-  Fotocopia de demandante de emprego 
-  Certificado de antigüidade na demanda de emprego 
-  Vida laboral actualizada  
-  Certificado de discapacidade (se é o caso) 
- Informe acreditativo de pertenza a colectivos con especiais dificultades  (se é o caso) 
-  Currículo vitae con fotografía recente 

 
Contido: 

Fomento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 
Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 
Fomento do coidado e respecto ao medio ambiente 
Ensinanza elemental Da Natación 
Psicopedagoxía 
Anatomía 
Tipoloxía e clasificación de discapacidades 
Socorrismo Acuático 
Primeros Auxilios  
Prácticas laborais 
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CAMAREIRO/A DE PISOS 
 
 
Horas: 365 (215 formación teórica e 150 formación práctica) 
 
Datas previstas do itinerario: 13 de maio ao 29 de agosto de 2013 
 
Prazo de presentación de solicitudes: 23 de abril ao 2 de maio de 2013 
 
Lugar de presentación de solicitudes: Na sede do Proxecto ILES  (Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños 

- Lourizán, Pontevedra) 
Condicións dos/as aspirantes: 
Para ser admitidos/as na realización das probas selectivas os/as aspirantes deberán cumprir os seguintes 
requisitos: 

- Ter cumpridos 18 anos de idade. 
- Figurar como desempregado/a no Servizo Público de Emprego. 
- Capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da ocupación para a que se 

solicita a formación 
- Valorarase ter formación previa ou experiencia laboral acreditada no itinerario formativo. 
- Pertences algún dos seguintes colectivos: 

Menores de 30 anos 
Maiores de 45 anos 
Desempregados/as de longa duración 
Persoas afectadas por unha discapacidade física, psíquica o sensorial. 
Persoas en proceso de rehabilitación ou reinserción social 
Persoas pertencentes a etnias desfavorecidas ou minoritarias na sociedade. 
Inmigrantes. 
Mozos/as que non superaran a ensinanza obrigatoria. 
 

 
Documentación requirida: 

- Fotocopia do DNI/NIE 
- Volante de empadroamento 
- Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego 
-  Certificado de antigüidade na demanda de emprego 
-  Vida laboral actualizada  
-  Certificado de discapacidade (se é o caso) 
- Informe acreditativo de pertenza a colectivos con especiais dificultades  (se é o caso) 
-  Currículo vitae con fotografía recente 

 
Contido: 

Fomento Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 
Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 
Fomento do coidado e respecto ao medio ambiente 
Introdución ao Turismo e á Hostalería. 
Introdución ao área de traballo 
Limpeza e mantemento de superficies, mobiliario, elementos complementarios e accesorios. 
Posta a punto de habitacións e áreas de pisos. 
Seguridade e hixiene no traballo. 
Calidade de servizo e atención ao/a cliente. 
Prácticas laborais 
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ENFERMOS/AS DE ALZHEIMER 
 

 
Horas: 365 (215 formación teórica e 150 formación práctica) 
 
Datas previstas do itinerario: 13 de maio ao 29 de agosto de 2013 
 
Prazo de presentación de solicitudes: 23 de abril ao 2 de maio de 2013 
 
Lugar de presentación de solicitudes: Na sede do Proxecto ILES  (Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños 

- Lourizán, Pontevedra) 
Condicións dos/as aspirantes: 
Para ser admitidos/as na realización das probas selectivas os/as aspirantes deberán cumprir os seguintes 
requisitos: 

- Ter cumpridos 18 anos de idade. 
- Figurar como desempregado/a no Servizo Público de Emprego. 
- Capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da ocupación para a que se 

solicita a formación 
- Valorarase ter formación previa ou experiencia laboral acreditada no itinerario formativo. 
- Preferentemente ciclo medio en coidados auxiliares de enfermería ou diplomatura en enfermería ou 

estudos relacionados 
 
Documentación requirida: 

- Fotocopia do DNI/NIE 
- Volante de empadroamento 
- Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego 
-  Certificado de antigüidade na demanda de emprego 
-  Vida laboral actualizada  
-  Certificado de minusvalía (se é o caso) 
- Informe acreditativo de pertenza a colectivos con especiais dificultades  (se é o caso) 
-  Currículo vitae con fotografía recente 

 
Contido: 

Fomento Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 
Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 
Fomento do coidado e respecto ao medio ambiente 
Características xenerais das demencias e do alzheimer. 
Fases da enfermidade e evolución. Tratamentos 
A persona enferma de Alzheimer: comportamento e comunicación. 
Aspectos do coidado ás persoas enfermas. 
A familia ante a persoa enferma. 
Prácticas laborais 
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