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CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EN PESCA E NAVEGACIÓN 
INSTITUTO POLITÉCNICO MARÍTIMO PESQUERO DO ATLÁNTICO DE VIGO 

 

● As Xornadas de Portas Abertas de 2019 celébranse co obxetivo de                
seguir co acercamento e a colaboración entre as partes interesadas 
na Formación Marítimo pesqueira . Intercambiar experiencias en 
torno ó aprendizaxe  práctico na FP, coñecer outras experiencias e 
aportacións relacionadas coa FP Dual .  

● Analizar os problemas que puideran xurxir na fp Dual vinculada ás 
ensinanzas marítimo -pesqueiras actuáis , identificado as boas 
prácticas docentes e os principais retos e problemas e dende este 
análise, realizar propostas para poder atallar os conflictos que 
poidan xurxir durante a implantación desta modalidade e contribuir 
a súa a sua mellora coa finalidade de incrementar a cualificación  

 

Ademáis, pretendemos tratar de maneira transversal,  a incorporación da muller 
ao sector e de que maneira esta modalidade pode contribuir á igualdade de 
xénero no sector. 

Esperando que esta acción sirva como antecedente para futuras colaboracións 
entre os participantes e contribuir ó fortalecemento das comunicacións entre os 
axentes do sector tal como queda recollido no plan de traballo do Centro de 
Referencia. 

 

dos profesionais cara ó futuro. 

 
Primeiro día – 4 de xuño 

 
● 09.00 Presentación do obradoiro " A fp dual no sector 

marítimo pesqueiro". 
Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. 
Susana Rodríguez Carballo. 
Subdirectora de Formación Profesional . 

 María Eugenia Pérez Fernández. 
● 09.30 Comezo da mesa colaborativa (Tomaremos 

conciencia da diversidade de visións da fp dual a 
través das diversas ponencias) 

● 11.30 Descanso. 

● 12.00 Debate  

● 14.00 Conclusión do obradoiro. 

 

 

 

 

Segundo día – 5 de xuño 

 

● 09.30 Benvida – Directora do Insituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do 
Atlántico de Vigo e do Centro de Referencia Nacional, Engracia Trillo 
Varela. 

● 10.30 Visita das instalacións do Instituto e visita ao barco da escola 
Valentín Paz Andrade. 

● 12.15 Proxección dun capítulo do documental Planeta Azul II."Os 
océanos representan aproximadamente o 70% da superficie do planeta. 
A pesar delo o mundo marino é o máis inexplorado e descoñecido do 
noso planeta" 

● 13.30 Intervencións e peche. 



 


