
 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE, Nivel 3: DINAMIZACIÓN 

COMUNITARIA - 2020 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CENTRO DE FORMACIÓN CLUN, S. Coop. Galega – Rúa Codeseira, 38-40 – 

Melide (A Coruña)  

Data prevista inicio: 20/01/2020 

Data prevista finalización:  22/07/2020 

Horario previsto: de 09:00 a 14:00 h. (de luns a venres) 

Duración: 628 horas – inclúe 120 horas de prácticas profesionais non laborais. 

Perfil requirido do alumnado: ten que cumprir algúns dos seguintes requisitos 

- Estar en posesión do título de bacharelato 

- Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos 

- Estar en posesión dun certificado de profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área profesional 

- Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior 

- Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 ou 45 anos 

- Ter certificado de apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade 

de nivel 3 

 
 Inscrición: pode realizarse de dúas formas: 

 
- A través da Oficina de Emprego de Melide; as personas inscritas nas Oficinas de Emprego de outras 

localidades poden solicitar a tramitación da matrícula no curso a través de súa Oficina de Emprego. 
Os/as candidatos/as serán notificados por correo postal certificado sobre a data e lugar onde se realizará 
a proba de acceso ao curso. 

- Ou directamente chamándonos a nos, ao telf. 981 58 47 83 

 
Ocupacións / postos de traballo relacionados: 

Animador/a comunitario en xeral - Animador/a sociocultural - Axente de desenvolvemento social - Axente de 

desenvolvemento local - Dinamizador/a comunitario/a - Asesor/a para o sector asociativo - Técnico comunitario 

Xestor/a de asociacións 

 

CONTIDOS: 

MF1020_3:Axentes do proceso comunitario (90 horas) 

MF1021_3: Participación cidadá (90 horas) 

MF1022_3: Metodoloxía da dinamización comunitaria (90 horas)  

MF1023_3: Fomento e apoio asociativo (50 horas) 

MF1024_3: Técnicas e instrumentos de información e difusión na dinamización comunitaria (60 horas) 

MF1025_3: Xestión de conflitos entre axentes comunitarios (60 horas) 

MF1026_3 (Transversal): Impulso da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes (50 horas) 

Módulo de prácticas profesionais non laborais de Dinamización Comunitaria (120 h.) 

FCOO03-2010 Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero (10 horas) 

FCOXXX05-2011 Formación para a igualdade (8 horas)  

 


