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BASES PROGRAMAS “FORMACION +XTI” ANO 2013

ÁREA DE CULTURA TURISMO XUVENTUDE E PROMOCIÓN DA 
LINGUA
Con obxecto de que a xuventude deste concello participe nos 
cursos de
formación previstos na programación do +XTI Formación, 
organizados dende  Xuventude, establécense as seguintes bases:

CURSOS  XUVENTUDE-(Prevención de Drogodependencias)
INSCRICIÓN NA OIX

CURSO DE PASTELERÍA
De 170 horas 
Luns a venres de 16.30 a 20.30 e sábados de 9.30 a 13.30
Do 22 de marzo ata ó 20 de maio
Número de prazas: 15
Requisitos específicos: dende 16 ata 30 anos, as dúas incluidas
A matrícula do curso será gratuíta
Prazo de inscrición ata o 13 de marzo.

CURSO DE E-COMERCE: CREACIÓN Y GESTIÓN DE TIENDAS 
ONLINE CON PRESTASHOP.
De 100 horas 
Venres de17.00 a 20.00 e sábados de 10.00 a 14.00 
Do 23 de marzo ata o 12 de xullo.
Número de prazas: 20
Requisitos específicos: dende 16 ata 30 anos, as dúas incluidas
A matrícula do curso será gratuíta
Prazo de inscrición ata o 13 de marzo.

Para tramitar a inscrición nestes cursos deberán seguirse as 
seguintes normas:

- Será obrigatorio estar censado/a, ou no seu defecto estudar ou 
traballar na
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cidade de Lugo, sendo necesario nestes dous últimos casos 
presentar
documento que o acredite. Tendo preferencia as/os censadas/os na 
cidade.

- Os cursos están destinados a rapazas e rapaces de idades 
comprendidas entre os 16 e os 30 anos.

- Na medida do posible, e en base ás liñas estratéxicas de acción 
deste  curso  favorecerase  como  criterio  de  adxudicación  unha 
presenza participativa  equilibrada de rapazas e rapaces.

- As inscrición realizaranse na OIX e para a matrícula é necesario 
presentar a seguinte documentación:
 Fotocopia DNI

 No caso de non estar censada/o en Lugo é necesario presentar a
matrícula do centro de ensinanza ou documento que acredite estar
traballando dentro do Concello de Lugo.

- No caso de que o número de solicitante sexa maior que o número 
de prazas realizarase un sorteo aberto ao público que terá lugar na 
OIX o día seguinte o peche das inscricións ás 10:00 horas.
- No caso de non cubrirse as prazas, o prazo quedará aberto ata 
cubrir as
mesmas, coma máximo ata finais do mes de marzo.
- Será necesario asistir a un 90% das horas para poder recibir o 
diploma de
realización da formación tanto práctica como teórica.
- A participación neste curso implica a aceptación íntegra destas 
bases.
- A organización poderá introducir, se o cree necesario, as 
modificacións que
estime convenientes para o mellor funcionamento dos cursos.

                                   

                              Lugo, a 18 de febreiro de 2013
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Concelleira da Área de Cultura Turismo Xuventude e Promoción da Lingua             Técnico 
Municipal

Asdo: Carmen Basadre Vázquez                                                                               Francisco 
J. Fernández Eiros
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