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Un Instrumento para a Dinamización do Territorio
Segundo a orde que regula as unidades de promoción e desenvolvemento, éstas configúranse como módulos de
intervención en ámbitos territoriais de carácter supramunicipal que colaboran na preparación, acompañamento e
avaliación dos proxectos de escolas obradoiro, casas de oficio e obradoiros de emprego, descubrindo as
potencialidades de desenvolvemento e emprego, elaborando plans integrais de intervención destes programas e de
proxectos de desenvolvemento fomentando a inserción laboral das persoas participantes en ditos proxectos.
neste senso, a upd da Mancomunidade intermunicipal de Vigo favoreceu o desenvolvemento de plans integrais para
a aplicación no ámbito local das políticas activas de emprego. polo tanto, a finalidade primordial foi promover a
execución de proxectos innovadores acordes coas necesidades territoriais, económicas e sociais dun territorio
favorecendo un desenvolvemento sostible e equitativo e mellorando as posibilidades de inserción das persoas
desempregadas, centrando a súa actividade en torno a dous ámbitos:
1. dando resposta as necesidades existentes para mellorar a planificación en materia de emprego,
2. fomentar a inserción laboral e mellorar a empregabilidade da poboación, no apoio ás entidades promotoras e
aos proxectos de escolas obradoiro e obradoiros de emprego da provincia de pontevedra, apoioando á Mancomunidade de Vigo na execución da súa estratexia de favorecer un desenvolvemento sostible e garantir un equilibrio territorial favorecendo a cohesión económica e social entre a súa poboación.
co fin de acadar este obxectivo, as funcións principais da unidade de promoción e desenvolvemento 2008-2010 foron:
• investigar as oportunidades de desenvolvemento e emprego do territorio por medio dunha axeitada
prospección e avaliación dos seus recursos dispoñibles e do uso de métodos e sistemas que permitan planificar
iniciativas viables, sostidas e innovadoras.
• colaborar co persoal técnico e axentes de emprego e desenvolvemento local de cara a deseñar e por en
práctica estratexias relacionadas cos novos xacementos de emprego, iniciativas de desenvolvemento local e
de escolas obradoiro, casas de oficio e obradoiros de emprego.
• dinamizar e apoiar aos proxectos de escolas obradoiro e obradoiros de emprego cooperando cos aedls e os
equipos directivos e docentes dos proxectos para mellorar o desenvolvemento das súas tarefas e funcións,
proporcionándolles metodoloxías, formación e recursos.
• desenvolver estratexias e metodoloxías de apoio dirixidas á inserción laboral por conta allea, á creación de
iniciativas empresariais e ó autoemprego dos colectivos de desempregados e, especialmente, dos participantes
en escolas obradoiro, casas de oficio e obradoiros de emprego e outros programas de cooperación.
• avaliar os proxectos executados a través do ofrecemento de metodoloxías e ferramentas para acadar este fin.
• Facilitar e difundir información sobre o emprego e o desenvolvemento local, a través da súa organización,
sistematización e divulgación entre os aedls, as escolas obradoiro, casas de oficio e obradoiros de emprego
e as entidades interesadas no desenvolvemento local e na creación de emprego.
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Datos Xerais
do Proxecto UPD
2008-2010

Datos Xerais do Proxecto UPD 2008-2010
a unidade de promoción e desenvolvemento da Mancomunidade da Área intermunicipal de Vigo foi promovida por
esta entidade pública e cofinanciada polo Fondo Social europeo e a consellería de traballo e Benestar.

Nº de expediente
36/00023/2008
Entidade promotora
Mancomunidade da Área intermunicipal de Vigo
Denominación
upd 2008 – 2010
Sede
avda. Hispanidade, 17. 36203 – Vigo
Data de inicio
22 de decembro de 2008
Data de finalización
21 de decembro de 2010
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Composición do Equipo da UPD
a unidade de promoción e desenvolvemento estivo conformada por un equipo interdisciplinar distribuído nos seguintes
departamentos:

na data de finalización do proxecto, 21 de decembro de 2010, formaban parte a unidade as seguintes persoas:
Nome

Posto

Alta na UPD

Baixa na UPD

pedro l. Fírvida diz

director

22-12-08

21-12-10

andrea pérez Saldaña

técnica en investigación

08-07-09

21-12-10

rosa aguado lópez

arquitecta

21-09-09

21-12-10

ana pastor gómez

técnica en formación e inserción

22-12-08

21-12-10

Beatriz rodríguez iñarrea

técnica en comunicación

22-12-08

21-12-10

Jose a. Méndez pardo

técnico en informática

22-12-08

21-12-10

Manuel J. Vidal estevez

apoio informático

22-12-08

21-12-10

amable rodríguez Míguez

apoio administrativo

22-12-08

21-12-10

Yolanda Fernández alonso

apoio administrativo

22-12-08

21-12-10

igualmente formaron parte do equipo da upd as seguintes persoas:
Nome

Posto

Alta na UPD

Baixa na UPD

pablo cabello Vieitez

arquitecto

22-12-08

23-12-08

elvira Baltar Mosquera

técnica en investigación

22-12-08

19-06-09

lidia nokonoko Malvido

técnica en comunicación

08-10-09

21-12-09
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Estratexias, Metodoloxías e Áreas de Traballo
para definir a estratexia desenvolvida durante estes dous anos, destacaremos que, as áreas de traballo que formaron
parte de upd, Área de inVeStigación, Área de proXectoS e Área de inForMación, traballaron na potenciación
dun desenvolvemento sostible e mellora das posibilidades de inserción laboral das persoas desempregadas a través
do análise, a investigación, a planificación, o deseño, o apoio e a dinamización, a avaliación e a difusión da
información de proxectos e programas de desenvolvemento en xeral e sobre os programas de escolas obradoiro e
obradoiros de emprego, en particular.
estas áreas de traballo, interrelacionadas entre si, conformáronse en torno a catro medidas executadas a través de
diferentes accións, produtos ou servizos.

respecto as estratexias de fomento do emprego, traballáronse as seguintes tendo en conta os seguintes factores:
adaptabilidade ao territorio, innovación, formación, difusión da información e traballo en rede.
en termos xerais e co obxectivo de mellorar a empregabilidade e a inserción dos demandantes de emprego, o proxecto
de upd 2008-2010:
• promoveu a coordinación de axentes e do tecido asociativo local de cara á promoción dos recursos territoriais
e a elaboración de proxectos integrais de desenvolvemento e iniciativas que promoveran a dinamización
socioeconómica e a xeración de emprego.
• colaborou de forma estable coa rede de axentes de emprego e desenvolvemento local, a través dos servizos de
asistencia na que estes participan.
• colaborou co Servizo de asesoramento a emprendedores da Mancomunidade da Área intermunicipal de Vigo no
ámbito da mellora dos seus servizos e na atención de iniciativas empresariais e de autoemprego.
• promoveu recursos, servizos e metodoloxías de traballo destinadas á busca de emprego dos colectivos de
desempregados, e especialmente das persoas procedentes de escolas obradoiro e obradoiros de emprego.
• deseñou, en colaboración coas entidades promotoras, proxectos de desenvolvemento local, de escolas obradoiro
e obradoiros de emprego tratando de vinculalos coa realidade socioeconómica de cada territorio.
• realizou accións de apoio, dinamización e avaliación dos programas e proxectos de escolas obradoiro e
obradoiros de emprego que se desenvolveron na provincia de pontevedra, promovendo actuacións de carácter
xeral e específicas.
• realizou accións de sensibilización e información sobre os fins e características dos programas de empregoformación, igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e sobre o uso das novas tecnoloxías da información.
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Investigación e Planificación
Servizo de Información Territorial
Obxectivo: Servir de base informativa, en termos territoriais e socioeconómicos, aos diferentes actores sociais
que actúan no territorio.
para o desenvolvemento dos seguintes produtos, realizouse de forma continuada durante toda a upd, unha recollida
de datos exhaustiva a través de diferentes tarefas, tales como a actualización das estatísticas secundarias, o deseño
de novas bases de datos e a elaboración de enquisas ou documentos dirixidos a determinadas entidades e actores
do territorio.
os produtos executados foron:

Novo espazo WEB: INFORMACIÓN TERRITORIAL (SIT)
na nova WeB mantense a publicación dos datos e mapas elaborados pola upd das principais estatísticas sobre
territorio, poboación, mercado de traballo e parámetros de desenvolvemento. nesta web pódense visualizar:
• unha cartografía temática predefinida do espazo xeográfico da Mancomunidade de Vigo, asociada e elaborada
a partir dos diferentes datos estatísticos.
• bases de datos estatísticas con información previamente tratada e desagregada polo equipo da upd sobre a
realidade socioeconómica de cada concello da MaiV.
a información estatística que se atopa neste sitio fai referencia ás seguintes temáticas:
• territorio: no que se fai referencia ao encadre territorial do concello, estrutura territorial do concello, recursos
naturais e medio ambiente, equipamentos, recursos culturais.
• poboación: apartado que ofrece información sobre efectivos poboacionais, estructura da poboación, movemento
natural da poboación, movementos migratorios dos concellos da provincia de pontevedra e polo tanto, da MaiV.
• Mercado de traballo: epigrafe que agrupa os indicadores que definen a provincia de pontevedra e a MaiV por
concellos en base a poboación activa, ocupada, parada, así como o comportamento e as relacións laborais do
territorio.
• economía: ofrece datos que describen a provincia de pontevedra e a MaiV por concellos en base ao análise das
cifras xerais da nosa economía (imposto sobre a renda, empresas, outros indicadores económicos) e as cifras
concretas de cada sector de actividade (primario, secundario e terciario).
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Boletíns Socioeconómicos
Boletín de Cifras Básicas: publicación que ofrece unha análise das principais variables socioeconómicas dos concellos
que compoñen a Mancomunidade de Vigo e que fan referencia a poboación, territorio e economía.
durante esta upd editouse o número propio do ano 2009.
Boletín do mercado de traballo: publicación semestral que ofrece unha análise das principais variables do mercado
de traballo dos concellos da Mancomunidade de Vigo: características da poboación maior de 16 anos, paro rexistrado,
ocupación e sector empresarial.
Semestralmente ao longo do ano 2009 e 2010 editáronse 3 boletíns, facendo referencia a datos estatísticos do 1º
semestre de 2009, 2º semestre de 2009 e 1º semestre de 2010.

Banco de ideas
Obxectivo: ofrecer aos diferentes actores sociais unha batería de ideas de proxectos de desenvolvemento local
levados a cabo noutros territorios.

a través da nova web da upd ofrécese unha relación de proxectos e accións de desenvolvemento local, postos en
marcha en diferentes zonas xeográficas que constitúen exemplos de boas prácticas e que poden resultar de interese
para aquelas entidades que queiran deseñar e pór en marcha os seus propios proxectos.
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o Banco de ideas, dispoñible a través da web da upd, conta cunha sección delimitada dentro do apartado
deSenVolVeMento local. nela recóllense os proxectos de desenvolvemento local baixo varios campos de datos:
nome do proxecto, entidade promotora, público destinatario, obxectivos que se perseguen, etc. ademais fíxose un
pequeno resumo da acción ou proxecto, como se financiou e que principais resultados acadaron trala súa execución.
as categorías de tódolos eles veñen a determinar a súa temática ou os campos de actuación que trataron, que poden
ir dende a arquitectura e patrimonio, ata as nntt e tic´s, pasando pola formación, o emprego e o servizo a empresa,
etc.

Asesoramento, Deseño de Proxectos e Redacción
de Estudios Específicos
Obxectivo:
• potenciar o desenvolvemento local e a creación de emprego na Mancomunidade de Vigo asesorando ás
entidades locais para a execución de determinados proxectos.
• dar resposta ás demandas das entidades para o asesoramento e o deseño de proxectos de desenvolvemento
local e emprego adaptados aos recursos do territorio.
para executar esta acción a upd desenvolveu o seu traballo a través das seguintes vertentes:
• realización de estudos territoriais concretos para incorporalos a proxectos mais amplos ou para xustificar e
executar os mesmos.
• asesoramentos e realización e informes ou estudos de viabilidade específicos.
• deseño, asesoramento e redacción de proxectos de desenvolvemento local.
• deseño da web da MaiV.
• apoio ao Servizo de asesoramento a emprendedores: Sae.

Estudios Territoriais
elaboración dunha memoria sobre as características institucionais da Mancomunidade de Vigo e perfil socioeconómico
da súa área.
• estudio socioeconómico do concello de a estrada (2009)
• estudio socioeconómico do concello de Marín (2009)
• estudio socioeconómico do concello de Moraña (2009)
• estudio socioeconómico do concello de Mos (2009)
• estudio socioeconómico do concello de nigrán (2009)
• estudio socioeconómico do concello de o covelo (2009)
• estudio socioeconómico do concello de o grove (2009)
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• estudio socioeconómico do concello de pontecesures (2009)
• estudio socioeconómico do concello de pontecesures (actualización)
• estudio socioeconómico do concello de rodeiro (2009)
• estudio socioeconómico do concello de Vigo (2009)
• estudio socioeconómico do concello de Vilaboa (2009)
• estudio socioeconómico do concello de Vilaboa (actualización)
• estudio socioeconómico do concello de a estrada (2010)
• estudio socioeconómico do concello de as neves (2010)
• estudio socioeconómico do concello de Baiona (2010)
• estudio socioeconómico do concello de Bueu (2010)
• estudio socioeconómico do concello de Mos (2010)
• estudio socioeconómico do concello de o grove (2010)
• estudio socioeconómico do concello de porriño (2010)
• estudio socioeconómico do concello de Salceda de caselas (2010)
• estudio socioeconómico do concello de Silleda (2010)
• estudio socioeconómico do concello de Soutomaior (2010)
• estudio socioeconómico do concello de tui (2010)
• estudio socioeconómico do concello de Vigo (2010)
• estudio socioeconómico do concello de Vilaboa (2010)

Asesoramentos, Informes ou Estudios de Viabilidade Específicos
• análise e revisión da convocatoria eSpon 2013 programe coa finalidade de determinar a súa viabilidade para a
súa solicitude por parte da entidade promotora (Mancomunidade da area intermunicipal de Vigo).
• análise e revisión da convocatoria interreg iV B Sudoe - programa de cooperación territorial coa finalidade de
determinar a súa viabilidade para a súa solicitude, asi coma a determinación de posibles iniciativas a desenvolver
por parte da entidade promotora (Mancomunidade da area intermunicipal de Vigo).
• análise e revisión da convocatoria programa de cooperación transfronteriza españa–portugal 2007–2013 coa
finalidade de determinar a súa viabilidade para a súa solicitude por parte da entidade promotora
(Mancomunidade da area intermunicipal de Vigo).
• asesoramento e apoio ao aedl de o grove na elaboración do diagnóstico socioeconómico da memoria técnica
para a solicitude da figura de aedl, baixo a convocatoria pública da consellería de traballo e Benestar,
empregando a base de datos do Sit.
• asesoramento e apoio ao aedl de Baiona na elaboración da memoria para a solicitude de programas de
cooperación, baixo a convocatoria pública da consellería de traballo e Benestar, empregando a base de datos
do Sit.
• análise do estado actual da web institucional da MaiV co obxecto de iniciar un proceso de reestruturación da
mesma.
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Deseño, asesoramento e redacción de proxectos de
desenvolvemento local e emprego
• apoio na redacción da memoria de solicitude do eMpleaVerde, adscrito á convocatoria da Fundación
Biodiversidade, por parte da entidade promotora (Mancomunidade da area intermunicipal de Vigo).
• apoio na redacción das liñas básicas do proxecto eco MaiV, adscrito á convocatoria interreg iV B Sudoe programa de cooperación territorial, para a súa solicitude por parte da entidade promotora (Mancomunidade da
area intermunicipal de Vigo).
• apoio na redacción de novas ideas cara a captación de socios e a súa posterior solicitude por parte da entidade
promotora (Mancomunidade da area intermunicipal de Vigo) baixo a convocatoria programa de cooperación
transfronteriza españa–portugal 2007–2013.
• redacción do proxecto de unidade de promoción e desenvolvemento 2010-2012 para a MaiV dentro da
convocatoria de axudas e subvención para o programa de escolas obradoiro e casas de oficio, de obradoiros de
emprego e de unidade de promoción e desenvolvemento da consellería de traballo e Benestar.
• apoio na redacción do proxecto para a solicitude dun programa de cooperación da consellería de traballo e
Benestar para o mantemento da rede de Bancos do tempo e do Sistema de información turística na
Mancomunidade de Vigo.
• apoio na redacción do proxecto da MaiV, denominado “recuperación do Sendeiro das greas 2010”, para a
solicitude dun programa de cooperación á consellería de traballo e Benestar.
• apoio na redacción das memorias de solicitude da entidade promotora (Mancomunidade da area intermunicipal
de Vigo): proxecto de interpretación ambiental no sendeiro das greas gr-58 e plan de medios on-line para o
Sistema de información turística da MaiV adscritos á convocatoria do agdr-18.
• apoio na redacción da memoria de solicitude da entidade promotora (Mancomunidade da area intermunicipal
de Vigo): proxecto para a posta en valor do sendeiro das greas adscrito á convocatoria de agader, decembro 2009
sobre proxectos dinamizadores das áreas rurais de galicia.
• redacción e supervisión do resumo do análise do sector turístico do bloque 1 do pet MaiV cara a súa presentación
pública.
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Deseño Web da MAIV
a raíz da renovación da web da upd, a Mancomunidade de Vigo como entidade promotora do proxecto, solicitou a
colaboración do persoal técnico da mesma para a reestruturación da paxina web da entidade. Froito desa
colaboración realizáronse os seguintes traballos:

1. elaboración dunha nova estrutura, máis accesible e funcional.

2. un novo deseño máis actual que inclúe un cMS (xestor de contidos).
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Apoio ao Servizo de Asesoramento a Emprendedores: SAE
no que respecta ao apoio ao Servizo de asesoramento a emprendedores (Sae) da Mancomunidade de Vigo que inclúe
a todos os aedls da Mancomunidade, a upd desenvolveu as seguintes labores:
• apoio na labor de redacción de resumos da normativa de subvencións oficiais
• apoio na labor de asesoramento
• extranet so Sae

Resumos de Normativa
esta labor consistiu no apoio que se prestou a coordinadora do Sae para a realización de resumos de normativa
oficial de subvencións publicadas nos distintos diarios oficiais, de cara a contar con recursos idóneos á hora de
prestar asesoramento aos emprendedores que se achegan a MaiV. a documentación resultante forma parte dun
dossier que está ao servizo dos aedls da MaiV e así mesmo tamén se sube á web do Sae.
Labores de Asesoramento
en momentos puntuais os/as técnicos/as da upd prestaron algún tipo de apoio no asesoramento a usuarios do Sae:
Extranet do SAE
o Sae (Servizo de asesoramento a emprendedores) da Mancomunidade de Vigo, pediu a colaboración da upd para
desenvolver unha extranet que supervise o seguimento dos proxectos que asesora. esta ferramenta fai posible a
realización das seguintes tarefas:
• coordinación dos técnicos de emprego dos concellos da MaiV
(Mancomunidade da Área intermunicipal de Vigo).
• Xestión de todos os proxectos dende a idea inicial ata a creación da
empresa.
• elaboración de datos estatísticos, para o seguimento do servizo.
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Deseño, Apoio e Dinamización a Proxectos de
Formación e Emprego
Deseño, Asesoramento e Redacción de Proxectos de Escolas
Obradoiro e Obradoiros de Emprego
Obxectivo
• dar resposta á necesidade das entidades promotoras de eo/oe, de contar con asesoramento e apoio no
proceso de materialización da idea inicial de proxecto, así como na súa redacción.
• Formular propostas de proxectos acordes ás necesidades ocupacionais identificadas na análise socioeconómica
do territorio, apostando pola incorporación de características innovadoras que diversifiquen as actividades
profesionais habitualmente desenvolvidas no marco deste programa na provincia de pontevedra e amplíen as
opcións de inserción laboral.
para alcanzar estes obxectivos a upd desenvolveu o seu traballo a través das seguintes áreas:
• realización de estudos territoriais concretos para incorporalos a proxectos mais amplos.
• asesoramento e realización de informes ou estudos de viabilidade específicos para proxectos vinculados coa
recuperación patrimonial ou natural, posta en valor dos recursos endóxenos, proxectos de formación, etc.
• deseño, asesoramento e redacción de proxectos de desenvolvemento local.
• deseño, asesoramento e redacción de proxectos de escolas obradoiros e obradoiros de emprego.
dende a área de proxectos da upd colaborouse co persoal das entidades promotoras no asesoramento e deseño deste
tipo de proxectos. consistiu, fundamentalmente, en proporcionar toda a información necesaria para a súa redacción
co obxectivo de:
• garantir que as propostas se adapten ás características do territorio
• asegurar a calidade de formación, e
• fomentar a orientación á inserción laboral do alumnado traballador.
no proceso de asesoramento seguíronse as directrices establecidas pola Sección de escolas obradoiro da consellería
de traballo e Benestar para a realización das seguintes actividades:
• apoio na redacción de proxectos de obra e/ou servizo.
• cumprimentado dos anexos de solicitude correspondentes ás subvencións dos proxectos.
• elaboración de plans formativos das especialidades dos proxectos e adecuación da obra ou servizo a ditos plans
desagregados por módulos formativos.
• elaboración de memorias socioeconómicas do concello onde se desenvolverá o proxecto.
• elaboración dos orzamentos de gastos da subvención, no que se refire a custos derivados do persoal e do
funcionamento e xestión.
• deseño gráfico e maquetación dos proxectos.
durante os dous anos de desenvolvemento, a upd colaborou con diferentes entidades promotoras, asesorando e
redactando un total de 29 proxectos de escolas obradoiro e obradoiros de emprego, que se reflicten a continuación:
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28

O.E. O Encontro

Entidade promotora Fundación Érguete integración
Entrega do proxecto 12/02/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
dar cabida as múltiples relixións e etnias dos internos e
internas do centro penitenciario.

Especialidades
1. albanelaría
2. Fontanaría e electricidade

Obra ou servizo
construción dun centro de culto para á poboación
reclusa do centro penitenciario da lama.

Alumnado previsto 60

Alumnado aprobado en resolución 26

Data prevista de inicio 29/06/2009

Data de inicio definitiva 30/06/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola entidade promotora

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

29

O.E. Vigo Ornamental

Entidade promotora concello de Vigo
Entrega do proxecto 19/02/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
uso dotacional: escola infantil municipal.

Especialidades
1. Fontanaría e Solar térmica
2. carpintaría metálica e pVc
3. albanelaría

Obra ou servizo
rehabilitación da antiga escola “Mestres goldar”.
remodelación dun tramo da avda. de europa.

Alumnado previsto 60

Alumnado aprobado en resolución 30

Data prevista de inicio 29/06/2009

Data de inicio definitiva 29/10/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

30

O.E. Marín Social

Entidade promotora concello de Marín
Entrega do proxecto 20/02/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
atención

a

persoas

dependentes

facilitando

a

permanencia no seu entorno.
dar resposta as necesidades de atención a menores de
idades comprendidas desde os 3 aos 12 anos.
revalorización paisaxística das zonas verdes para goce
da cidadanía.

Especialidades
1. auxiliar de axuda a domicilio
2. educación infantil
3. Xardinaría

Obra ou servizo
Servizo de axuda no fogar.
Servizo de educación infantil.
Mellora de acondicionamento de xardíns e parques do
concello de Marín e produción de planta de flor e
arbustos.

Alumnado previsto 45

Alumnado aprobado en resolución 26

Data prevista de inicio 29/06/2009

Data de inicio definitiva 30/06/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

31

O.E. Estrada VII

Entidade promotora concello da eStrada
Entrega do proxecto 24/02/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
centros cívicos e locais sociais de uso público.

Especialidades
1. albanelaría
2. instalacións de elementos de carpintaría
3. Fontanaría electricidade Solar térmica

Obra ou servizo
rehabilitación da escola unitaria de lagartóns.
rehabilitación da escola unitaria de toedo.
rehabilitación da escola unitaria de Santa cristina de
Vea.
instalación de paneis solares no campo de Fútbol da
Baiuca.
rehabilitación do centro deportivo cultural escola
guimarei.
rehabilitación da escola unitaria de Santo andré de Vea.

Alumnado previsto 46

Alumnado aprobado en resolución 26

Data prevista de inicio 30/06/2009

Data de inicio definitiva 01/10/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

32

O.E. Monte das Flores IV

Entidade promotora concello do groVe
Entrega do proxecto 26/02/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
atención

a

persoas

dependentes

facilitando

a

permanencia no seu entorno.
Servizo de información turística medioambiental á
cidadanía.

Especialidades
1. atención sociosanitaria a persoas no domicilio
2. educación medioambiental

Obra ou servizo
atención sociosanitaria a persoas dependentes.
elaboración de materias e recursos que faciliten o
coñecemento do medioambiente e outras tarefas para a
súa potenciación.

Alumnado previsto 34

Alumnado aprobado en resolución 26

Data prevista de inicio 29/06/2009

Data de inicio definitiva 30/06/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

33

O.E. Santa Xusta

Entidade promotora concello de MoraÑa
Entrega do proxecto 27/02/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
uso público do centro cultural.
uso público das instalacións deportivas.

Especialidades
1. albanelaría
2. carpintaría
3. Xardinaría

Obra ou servizo
rehabilitación

do

centro

de

interpretación

do

patrimonio cultural “Santa Xusta” 2ª fase.
acondicionamento e mellora das instalacións deportivas
do campo de fútbol de Mirallos.
Mellora e acondicionamento das zonas verdes e xardíns
do contorno do centro de interpretación do patrimonio
cultural “Santa Xusta”.

Alumnado previsto 36

Alumnado aprobado en resolución 26

Data prevista de inicio 30/06/2009

Data de inicio definitiva 30/06/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

34

O.E. Covelo Natura Sostible AQA

Entidade promotora concello de coVelo
Entrega do proxecto 27/02/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
revalorización de espazos públicos para a cidadanía.

Especialidades
1. cantería
2. carpintaría
3. traballo forestal – Viveirismo

Obra ou servizo
restauración dos muíños: ponte piñeiros, porta Furada e
Maceira e dos Matadoiros de covelo e de Maceira.
recuperación dos espazos naturais: Foxo do lobo, rede
natura río alén, do camiño real covelo e da ruta aQa.

Alumnado previsto 48

Alumnado aprobado en resolución 26

Data prevista de inicio 29/06/2009

Data de inicio definitiva 30/06/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

35

E.O. Mar de Vigo V

Entidade promotora concello de Vigo
Entrega do proxecto 19/05/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
revalorización das embarcacións tradicionais para uso
municipal.

Especialidades
1. carpintaría de ribeira
2. novas técnicas de construción naval
3. actividades náuticas

Obra ou servizo
elaboración

e

mantemento

de

embarcacións

tradicionais.
Servizo de actividades de navegación, socorrismo
acuático e de ocio.
deseño e elaboración de embarcacións deportivas con
fibras reforzadas.

Alumnado previsto 45

Alumnado aprobado en resolución 33

Data prevista de inicio 30/12/2009

Data de inicio definitiva 29/12/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd e polo equipo docente

· plan formativo:

redactado pola upd e polo equipo docente

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

36

O.E. Concello de Rodeiro

Entidade promotora concello de rodeiro
Entrega do proxecto 08/06/2009

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
centro educativo e de formación veciñal.
atención a persoas maiores con minusvalías e as súas
familias.

Especialidades
1. albanelaría
2. auxiliar de axuda a domicilio
3. instalación Fontanaría e electricidade

Obra ou servizo
rehabilitación de antigas escolas para destinalas a
centros sociais.
atención a persoas dependentes con limitacións na súa
autonomía persoal.

Alumnado previsto 39

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 30/12/2009

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

37

O.E. Restauración Aldea Alfacuca

Entidade promotora concello de MoS
Entrega do proxecto 11/06/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
recuperación e posta en valor da aldea da alfacuca.
atención a persoas dependentes ou discapacitadas
pertencentes a asociacións ou entidades locais.

Especialidades
1. cachotería
2. traballo forestal
3. carpintaría
4. auxiliar de axuda a domicilio

Obra ou servizo
restauración da aldea alfacuca, composta por dúas
vivendas tradicionais, con anexos, hortas e camiños do
conxunto.
asistencia domiciliaria a persoas dependentes.

Alumnado previsto 45

Alumnado aprobado en resolución 33

Data prevista de inicio 30/12/2009

Data de inicio definitiva 30/12/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

38

O.E. Nigrán III

Entidade promotora concello de nigrÁn
Entrega do proxecto 11/06/2009

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
espazos naturais do concello. atención a persoas
maiores dependentes e as súas familias.

Especialidades
1. instalación de elementos de carpintaría
2. atención socioeconómica a persoas no domicilio
3. turismo medioambiental

Obra ou servizo
dotación de elementos de mobiliario urbano en espazos
naturais protexidos.
atención sociosanitaria a persoas no domicilio para
facilitar a súa permanencia no seu entorno.
desenvolvemento de programas integrais de turismo,
centrándose no turismo ambiental planificado.

Alumnado previsto 36

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 30/12/2009

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

39

O.E. Pedro Madruga

Entidade promotora concello de SoutoMaior
Entrega do proxecto 12/06/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
promoción do turismo gastronómico mediante xornadas
de degustación de pratos típicos galegos.
colaboración con un servizo de comedor social coa
asociación cáritas de arcade.

Especialidades
1. operacións básicas de cociña
2. camareiro/a de restaurante bar

Obra ou servizo
elaboración de pratos típicos para a súa degustación en
centros de ensinanza e festas do concello.
Servizo de elaboración de menús para a asociación
cáritas.

Alumnado previsto 30

Alumnado aprobado en resolución 25

Data prevista de inicio 30/12/2009

Data de inicio definitiva 29/12/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola entidade promotora

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

40

O.E. Vilaboa III

Entidade promotora concello de VilaBoa
Entrega do proxecto 12/06/2009

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
uso público.

Especialidades
1. albanelaría
2. instalación de elementos de carpintaría
3. traballo forestal

Obra ou servizo
restauración dos muíños do entorno do río trasmil e
recuperación do seu entorno.
recuperación do ecosistema fluvial e creación dunha
senda verde.
restauración do muíño a antigüidade en Figueirido.
creación dunha senda verde o longo do río cocho-toxal,
rexeneración ambiental e

recuperación do muíño

existente.
reforma

dunha

edificación

antiga

para

a

súa

transformación en local de usos múltiples.

Alumnado previsto 30

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 28/12/2009

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

41

O.E. Pontecesures II

Entidade promotora concello de ponteceSureS
Entrega do proxecto 12/06/2009

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
uso público

Especialidades
1. traballo forestal
2. albanelaría
3. Fontanaría solar e térmica

Obra ou servizo
rehabilitación do muíño do regato da chancela.
adecuación funcional do entorno da casa da cultura
para a supresión de barreiras arquitectónicas e a
mellora da accesibilidade.
acondicionamento do cemiterio da capela Virxe do
carme mediante pavimentación do aparcadoiro , do
camiño lateral e creación dunha rampla peonil.
acondicionamento dos baños do pavillón municipal para
persoas discapacitadas e creación dun ximnasio anexo.
instalación

de

acondicionamento

equipos
e

necesarios

climatización

da

para

o

Biblioteca

Municipal.

Alumnado previsto 45

Alumnado aprobado en resolución 33

Data prevista de inicio 28/12/2009

Data de inicio definitiva 28/12/2009

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

42

O.E. Bueu II

Entidade promotora concello de Bueu
Entrega do proxecto 15/06/2009

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
creación e mantemento de fondos documentais do
concello.
Servizo de promoción turística do concello.

Especialidades
1. arquivo e documentación
2. deseño gráfico
3. promoción turística e información ao visitante

Obra ou servizo
documentación de todos os recursos do concello,
naturais, patrimoniais, culturais, etc.
creación de material, mediante deseño gráfico, para
utilizalo na promoción do concello na páxina Web e en
folletos, cartelería, etc.
poñer en marcha un servizo de difusión e dinamización
turística dos recursos naturais, culturais e patrimoniais.

Alumnado previsto 30

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 30/12/2009

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

43

O.E. Ergasía Baiona

Entidade promotora concello de Baiona
Entrega do proxecto 15/06/2009

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
Mellora do aspecto e a funcionalidade de espazos
públicos.
persoas maiores dependentes.
atender a demanda do turismo no concello.

Especialidades
1. traballo forestal
2. instalación de elementos de carpintaría
3. atención sociosanitaria en institucións sociais
4. animador/a turístico

Obra ou servizo
instalación de mobiliario urbano en carpintaría de
madeira e mobiliario interior diferentes espazos e locais
públicos.
rexeneración

de canles de ríos e sendas fluviais

mediante limpeza e plantación de especies autóctonas.
atención sociosanitaria a persoas dependentes en
institucións locais.
animación turística nas distintas actividades e festas do
concello.

Alumnado previsto 42

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 30/12/2009

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd e pola entidade promotora

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

44

O.E. Monte das Flores V

Entidade promotora concello do groVe
Entrega do proxecto 14/04/2010

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
uso e goce dos recursos naturais da cidadanía.
turismo do concello.
Mellora

das

condicións

de

vida

das

persoas

dependentes.

Especialidades
1. traballo forestal
2. promoción turística local e información ao visitante
3. atención sociosanitaria a persoas en domicilio e en
institucións sociais

Obra ou servizo
recuperación medioambiental no Monte do louxo.
poñer en marcha actividades de dinamización turística
local dos recursos naturais, culturais e patrimoniais.
atención sociosanitaria a persoas dependentes no
domicilio e en institucións socias.

Alumnado previsto 45

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 30/06/2010

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

45

O.E. Bueu II

Entidade promotora concello de Bueu
Entrega do proxecto 15/04/2010

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
Soporte dixital para a Web do concello.
promoción turística.

Especialidades
1. deseño gráfico e multimedia
2. promoción turística local

Obra ou servizo
elaboración de materiais gráficos (patrimonio natural,
cultural, etnolóxico, etc.) para a súa difusión no
concello.
promoción dun servizo de información turística local.

Alumnado previsto 30

Alumnado aprobado en resolución 24

Data prevista de inicio 30/12/2009

Data de inicio definitiva 20/12/2010

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd

46

O.E. Baiona Ergasía

Entidade promotora concello de Baiona
Entrega do proxecto 15/04/2010

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
uso público dos espazos naturais.
Mellora das condicións de vida das persoas dependentes.
atención turística.

Especialidades
1. traballo forestal.
2. promoción turística local e información ao visitante.
3. atención sociosanitaria a persoas dependentes no
domicilio e en institucións sociais.

Obra ou servizo
recuperación de camiños públicos de eidos de portelos.
acondicionamento das canles dos ríos groba e guillade.
acondicionamento das sendas fluviais dos ríos Fraga e
Baíña.
acondicionamento das fincas rústicas de Fontes, Baíña e
carabela.
acondicionamento do contorno do centro cultural de
Baredo e do parador conde de gondomar.
atención sociosanitaria a persoas dependentes no
domicilio e en institucións sociais.
Servizo de promoción turística local e información ao
visitante.

Alumnado previsto 45

Alumnado aprobado en resolución 32

Data prevista de inicio 30/06/2009

Data de inicio definitiva 22/12/2010

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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O.E. A Estrada VIII

Entidade promotora concello da eStrada
Entrega do proxecto 15/04/2010

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
Mellora da calidade de vida das persoas maiores
dependentes.
centros sociais para uso veciñal.

Especialidades
1. Servizo de atención sociosanitaria a persoas no
domicilio e en institucións sociais.
2. Fabricas de albanelaría.
3. instalacións de elementos de carpintaría.
4. Fontanaría e electricidade.

Obra ou servizo
atención sociosanitaria a persoas dependentes no
domicilio e en institucións sociais.
rehabilitación da casa do pobo para centro de atención
temperá.
construción dun salón multiusos - auditorio.
rehabilitación da escola unitaria de Somoza.
rehabilitación da escola unitaria de guimarei.
rehabilitación da casa escola de olives.
rehabilitación da escola unitaria de Sta. cristina de
Vea.

Alumnado previsto 40

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 01/10/2010

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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E.O. VigoZoo II

Entidade promotora concello de Vigo
Entrega do proxecto 10/06/2010

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
creación dunha granxa escola para a realización de
actividades escolares e mantemento e coidado dos
animais do zoo.
promoción turística das actividades que se desenvolven
no zoo.
Mantemento das zonas verdes do zoo.

Especialidades
1. gandaría e coidado de animais.
2. promoción turística e ambiental.
3. Xardinaría.

Obra ou servizo
actividades de gandaría e coidado de animais.
promoción turística ambiental.
actuacións de mellora e mantemento de zonas verdes
no Zoo de Vigo.

Alumnado previsto 45

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 28/12/2010

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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O.E. Ambiental Tui

Entidade promotora concello de tui
Entrega do proxecto 11/06/2010

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
recuperación de patrimonio histórico e cultural,
respectando o medio ambiente.
creación de áreas de descanso para uso e goce de
visitantes.

Especialidades
1. traballo forestal e actividades de xardinaría.
2. ebanistería.
3. cachotería e tallado en pedra.

Obra ou servizo
adecuación ambiental da senda prg-19 (tui - caldelas
de tui).
rehabilitación de lavadoiros na carballiza e guillarei.
restauración de muíños no pombal e o rapado.
creación de áreas de esparexemento.
remodelación interior da Sede do obradoiro.

Alumnado previsto 36

Alumnado aprobado en resolución 26

Data prevista de inicio 29/12/2010

Data de inicio definitiva 20/12/2010

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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O.E. Pedro Madruga II

Entidade promotora concello de SoutoMaior
Entrega do proxecto 15/06/2010

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
difusión e promoción de hábitos alimentarios saudables.
Servizo de asistencia de alimentación e bebidas en
xornadas e actos organizados polo concello.
Mantemento e mellora de xardíns. decoración de
espazos para eventos.

Especialidades
1. cociña.
2. Servizo de restaurante – bar.
3. Xardinaría.

Obra ou servizo
Servizo de cociña e difusión de hábitos de alimentación
saudables.
Servizo de restaurante – bar.
Mellora

e

mantemento

nos

parques

e

xardíns

municipais.
confección de centros florais.

Alumnado previsto 36

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 30/12/2010

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd e pola entidade promotora

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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O.E. Val da Louriña III

Entidade promotora concello de porriÑo
Entrega do proxecto 15/06/2010

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
atención a persoas dependentes.
Mellora de servizos municipais.
acondicionamento e recuperación de zonas verdes.

Especialidades
1. atención sociosanitaria a persoas no domicilio e en
institucións sociais
2. instalación de elementos de carpintaría
3. Xardinaría

Obra ou servizo
atención sociosanitaria a persoas dependentes no
domicilio e en institucións sociais.
reforma e adaptación do centro Multiusos.
recuperación e instalación de xardíns e zonas verdes.

Alumnado previsto 45

Alumnado aprobado en resolución 32

Data prevista de inicio 30/12/2010

Data de inicio definitiva 30/12/2010

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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O.E. Alfacuca II

Entidade promotora concello de MoS
Entrega do proxecto 15/06/2010

Aprobado Si

Destino da obra ou servizo
apoio ás necesidades das persoas maiores dependentes.
recuperación do patrimonio cultural.

Especialidades
1. atención sociosanitaria a persoas no domicilio e en
institucións
2. cachotería e pavimento con lastros.
3. carpintaría
4. Fontanaría solar térmica

Obra ou servizo
atención sociosanitaria a persoas dependentes no
domicilio e en institucións sociais.
restauración da aldea alfacuca.

Alumnado previsto 48

Alumnado aprobado en resolución 32

Data prevista de inicio 30/12/2010

Data de inicio definitiva 30/12/2010

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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O.E. Enoloxía e Servizos de Salceda

Entidade promotora concello de Salceda de caSelaS
Entrega do proxecto 15/06/2010

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
elaboración e produción de viños da comarca para a súa
difusión en eventos, festas, etc.
Servizo de limpeza en locais municipais e en domicilios
de persoas dependentes.
acondicionamento de zonas de axardinadas para o seu
uso.

Especialidades
1. Vitivinicultura
2. limpeza de inmobles e emprego do fogar
3. Xardinaría

Obra ou servizo
actuacións vitivinícolas nas instalacións e parcelas
propiedade da adega “la Val”.
Servizo de limpeza e mantemento de edificios e axuda
doméstica e limpeza no fogar.
actuación de xardinaría no ieS pedras rubias.

Alumnado previsto 45

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 28/12/2010

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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O.E. Silleda Ecoambiental

Entidade promotora concello de Silleda
Entrega do proxecto 15/06/2010

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
atención de persoas dependentes no domicilio e en
institucións sociais
acondicionamento “ecoambiental” do concello.

Especialidades
1. atención sociosanitaria a persoas dependentes no
domicilio e en institucións sociais
2. carpintaría
3. Xardinaría

Obra ou servizo
atención sociosanitaria a persoas no seu domicilio e en
institucións sociais.
actuacións nas áreas verdes municipais de carpintaría
e xardinaría.

Alumnado previsto 30

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 28/12/2010

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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O.E. Vilaboa III

Entidade promotora concello de VilaBoa
Entrega do proxecto 12/07/2010

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
limpeza de edificios públicos e axuda no fogar.
Mellorar a instalacións de parques públicos.
acondicionamento e axardinado de espazos verdes do
concello.

Especialidades
1. limpeza de inmobles e emprego no fogar
2. traballo forestal
3. carpintaría

Obra ou servizo
Servizo de limpeza de inmobles e emprego do fogar no
concello
instalación de carpintaría en parques e lavadoiros
municipais.
acondicionamento dos contornos das marxes dos ríos
cocho, toxal, Maior e trasmil.
acondicionamento dos parques municipais da canteira
de paredes e do río Maior.

Alumnado previsto 30

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 29/12/2010

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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O.E. As Neves Camiño de Futuro

Entidade promotora concello daS neVeS
Entrega do proxecto 12/07/2010

Aprobado non

Destino da obra ou servizo
atención a persoas dependentes posibilitando a súa
permanencia no contorno de
convivencia habitual e mellora da calidade de vida das
persoas residentes en institucións sociais.
Mellora turística do concello.

Especialidades
1. atención sociosanitaria a persoas dependentes no
domicilio e en institucións sociais
2. cachotería
3. traballo forestal

Obra ou servizo
actuacións de atención socio sanitaria a persoas no seu
domicilio e en institucións sociais.
Mellora e creación de áreas recreativas e rutas turísticas
no Sendeiro de pescadores.

Alumnado previsto 30

Alumnado aprobado en resolución -

Data prevista de inicio 28/12/2010

Data de inicio definitiva -

Traballos realizados
· Formularios de solicitude:

redactado pola upd

· estudo socioeconómico:

redactado pola upd

· plan formativo:

redactado pola upd

· proxecto obra o servizo:

redactado pola entidade promotora

· orzamento de subvención:

redactado pola upd
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por outra banda, mantivéronse contactos con diferentes entidades promotoras para prestarlles apoio e asesoramentos
puntuais na redacción ou revisión dalgún documento específico do proxecto de escolas ou obradoiros de emprego:
• Concello de Gondomar: asesoramento sobre novas especialidades para promover un obradoiro de emprego.
• Concello da Illa de Arousa: asesoramento, elaboración e envío dos anexos da subvención e dos plans formativos
das especialidades dun obradoiro de emprego.
• Concello de Forcarei: asesoramento sobre novas especialidades para promover un obradoiro de emprego.
• Concello de Barro: elaboración e envío do orzamento da subvención dun proxecto de obradoiro de emprego.
• Concello de Oia: asesoramento e envío sobre novas especialidades (petroglifos, apicultura) para promover un
obradoiro de emprego.
• Padroado municipal Beiramar de Moaña: asesoramento sobre os certificados de profesionalidade para a
elaboración dos itinerarios formativos dun obradoiro de emprego.
• Concello de Tomiño: asesoramento sobre procedemento, contido e tramitación de proxectos de obradoiros de
emprego.
• Concello de Cuntis: asesoramento e envío de documentación relativa a itinerarios formativos para promover
un obradoiro de emprego.
• Concello da Lama: asesoramento e envío de documentación relativa a itinerarios formativos para promover un
obradoiro de emprego.
• Concello de Salvaterra de Miño: asesoramento e envío sobre novas especialidades (vitivinicultura) para
promover un obradoiro de emprego.
• Concello de Valga: elaboración e envío do orzamento da subvención e dos itinerarios formativos das
especialidades do obradoiro de emprego.
• Concello de Pazos de Borbén: asesoramento e envío de documentación relativa a itinerarios formativos para
promover un obradoiro de emprego.
• Entidade local menor de Bembrive: asesoramento e envío de documentación relativa a itinerarios formativos
para promover un obradoiro de emprego.
• Concello de Vigo: análise e revisión dun proxecto de escola obradoiro e asesoramento sobre o plan formativo,
a memoria da obra ou servizo, o orzamento da subvención, etc.
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e os derradeiros asesoramentos realizáronse a outras entidades públicas que tamén se dedican á elaboración de
proxectos de escolas e obradoiros de emprego e ao apoio das entidades promotoras:
• UPD do Salnés: asesoramento e envío dos plans formativos das especialidades dun obradoiro de emprego.
• UPD do Deza: asesoramento e envío de itinerarios formativos e novos certificados de profesionalidades das
especialidades dun obradoiro de emprego.
• UPD Deputación de Pontevedra: asesoramento na elaboración de proxectos de obra e servizos, na redacción
de plans formativos e na cumprimentación dos anexos da subvención.

Accións para a mellora da Inserción Laboral
Obxectivo
• axudar, asesorar e informar aos proxectos de formación e emprego en activo na provincia de pontevedra para
a insercción laboral.

Escola de Emprego
a elaboración dun portal de emprego chamado “escola de emprego”, xurdiu coa necesidade de axudar ao alumnado
das escolas e obradoiros de emprego no proceso de inserción laboral.
a escola de emprego

é unha ferramenta que a upd da

Mancomunidade de Vigo pon ao servizo do persoal beneficiario
dos proxectos de escolas obradoiro e obradoiros de emprego,
de cara a facilitarlles a súa inserción no mercado laboral.
esta ferramenta pon en contacto ao alumnado-traballador coas
empresas dos sectores nos que se están a formar, facendo unha
labor intermediaria entre as persoas candidatas destes
proxectos e o mercado laboral.
este proceso realízase en dúas fases:
1ª Fase: contacto coas empresas do territorio interesadas en participar nesta iniciativa, ben sexa, a través do persoal
directivo dos proxectos das escolas e obradoiros, ou ben, a través da implicación doutro persoal técnico (upd,
aedls,...)
2ª Fase: o alumnado-traballador rexístrase no portal de emprego, mantendo actualizado o seu currículo e buscando
ofertas de emprego axustadas ao seu perfil.
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por outra banda, a escola de emprego tamén facilita información teórico-práctica do itinerario a seguir na busca de
emprego tanto por conta allea como por conta propia.
ademais nesta web pódense atopar distintos materiais e recursos (modelos de cV, cartas de presentación, información
sobre os tipos de contratos, et.) que axudan no proceso da busca activa de emprego.

a xestión do portal realizase de forma autónoma, permitindo a automatización de parte dos procesos.

Difusión da Escola de Emprego
coa finalidade de informar sobre o funcionamento da ferramenta de busca de emprego leváronse a cabo as seguintes
xornadas de difusión nas escolas e obradoiros en activo:
• oe Vigo ornamental (concello de Vigo)
• oe Moaña capacita (padroado municipal Beiramar de Moaña)
• oe alfacuca (concello de Mos)
• eo Mar de Vigo V (concello de Vigo)
• oe Forcarei i (concello de Forcarei)
• oe os padros (concello da lama)
• oe Mobilia (deputación de pontevedra)
• oe as telleiras ii (concello de cambados)
• oe pedro Madruga (concello de Soutomaior)
• oe Hostalaría do Salnés iii (Mancomunidade do Salnés)
• oe Santa Baia (concello de ribadumia)
• oe Santiago apóstolo iii (concello de Barro)
• oe pontecesures ii (concello de pontecesures)
este portal está dispoñible a través da web:
http://www.maiv.org/upd/emprego/ para o alumnado das escolas e obradoiros que están no proceso da busca dun
posto de traballo, por conta allea ou por conta propia, ofrecendo información dos pasos a seguir neste proceso.
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Ferramentas do EO/OE para a Mellora da Empregabilidade
Obxectivo
dotar aos proxectos de formación e emprego de recursos metodolóxicos e didácticos co gallo de mellorar a
empregabilidade das persoas participantes.

Deseño de Webs EO/OE
Obxectivo
proporcionar aos proxectos de escolas obradoiro e obradoiros de emprego ferramentas útiles para o
desenvolvemento do proxecto tanto a nivel material que terán o obxectivo de facilitar a labor de xestión dos
proxectos e de asistir ao persoal directivo e e de administración no seu traballo.
a necesidade de manter e mellorar a colaboración coas escolas obradoiros e obradoiros de emprego da provincia de
pontevedra, levounos a crear un novo sistema que dotara ás novas eo-oe dunha páxina web personalizada e dun cMS
(Xestor de contidos) que axilice a súa actualización e mantemento. esta ferramenta conta con dous apartados: un
ámbito aberto a todo o público, no que aparece toda a información escrita e gráfica sobre o proxecto, e un área
privada que ao marxe de facilitar un webmail para o persoal do proxecto contén documentación de interese e
utilidade para a xestión do mesmo. tomouse de partida o seguinte esquema como patrón común a todas as webs:

estableceuse un deseño común, que ao mesmo tempo permite a modificación de certas áreas para que cada proxecto
poida darlle o seu toque persoal:
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Plataforma de Teleformación
Obxectivo
ofertar formación a través dunha plataforma online dirixida ao persoal dos proxectos de formación e emprego,
de cara a fortalecer os seus coñecementos de igualdade de oportunidades e no autoemprego, así como a
realización de sesións informativas e formativas dirixidas ao alumnado-traballador.
durante esta upd apostouse polo fomento do uso das novas tecnoloxías da información e comunicación (nticS) nos
proxectos de formación e emprego. en especial na área de Formación, onde o uso das ticS nos proxectos de escolas
obradoiro e obradoiros de emprego permitiría formar ao alumnado traballador na modalidade de teleformación.
por ese motivo a upd desenvolveu un portal de teleformación que proporciona unha oferta formativa para a
impartición de cursos-módulos ao alumnado-traballador, persoal docente e de dirección.
grazas a esta ferramenta conseguirase achegar as novas
tecnoloxías ao alumnado, na procura de complementar
e mellorar a formación nas eo-oe. ao remate de upd
quedaron a activos dentro desta plataforma unha acción
formativa referentes a materia complementaria de
sensibilización en igualdade de xénero:
Curso de Igualdade de Oportunidades: esta acción
formativa ten por finalidade sensibilizar en materia de
igualdade ao alumnado traballador, identificando as
barreiras que impiden alcanzar a igualdade efectiva e
real entre mulleres e homes no ámbito socio-laboral. a
duración do curso é de 16 horas.
ademais, como material de apoio á formación, se editou
unha guía práctica de sensibilización en igualdade de
xénero que sirve de ferramenta didáctica para o proceso
de ensino - aprendizaxe do alumnado –traballador e
supón un complemento da formación online nesta
materia.
o contido desta guía de igualdade fai referencia a:
• claves da teoría sexo - xénero
• Xénero e mercado de traballo
• as relacións de xénero no contexto laboral e social.
• Ferramentas de igualdade de oportunidades.
a presente guía esta dispoñible en formato pdf para a súa descarga desde a plataforma de teleformación e no
apartado de documentación propia incluido na web da upd (http://www.maiv.org/upd/?sec=49)
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Comunicación
esta medida serviu de apoio ao resto das accións executadas, e intentou promover a circulación da información,
servir de canle de comunicación entre os diferentes proxectos vinculados coa formación e o emprego e ser un centro
de difusión doutras experiencias.

Divulgación de Información sobre Desenvolvemento Local e Emprego
Obxectivo
difundir información relevante sobre aqueles aspectos vinculados coa realidade social, a promoción económica
e o desenvolvemento local en xeral entre todos os axentes que traballan ou están interesados nesta materia.

Web da UPD www.maiv.org/upd
· Información: nesta sección pódese atopar información sobre as unidades de promoción e desenvolvemento tanto
a nivel nacional como autonómico. así mesmo, faise unha descrición do proxecto actual promovido pola
Mancomunidade da Área intermunicipal de Vigo, cos seus obxectivos, departamentos que o compoñen e normativa
na que se basea.
· Desenvolvemento local: neste apartado se inclúen os seguintes produtos:
· Servizo de información territorial: é un conxunto de
bases de datos sobre os que desenvolverá posibles
diagnósticos actualizados sobre o territorio.
· Base de datos de ideas de proxectos innovadores:
ferramenta que permite espertar nos axentes sociais
novas inquietudes para o desenvolvemento significativo
da súa zona de actuación.
· Diagnósticos do territorio desenvolvidos pola UPD:
base documental que ten como finalidades poñer a
disposición da persoa usuaria información detallada
sobre as distintas zonas territoriais e características
poboacións dos habitantes sobre os que actúan.

Proxectos EO/OE: esta sección estruturase nos seguintes apartados:
· Escolas e Obradoiros: nesta área se describe que son estes programas de formación e emprego, o seu
organigrama, as entidades promotoras e o finanzamento.
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· Observatorio: é un conxunto de iniciativas de proxectos de escolas obradoiros (eo), obradoiros de emprego (oe)
e casas de oficios (co) recompilados de diferentes comunidades autónomas de todo o territorio español.

· Deseño: as accións incluídas no proceso de deseño de proxectos de formación e emprego van dende a promoción
dos programas, o asesoramento no deseño e redacción dos proxectos, ata o apoio aos proxectos en
funcionamento. tamén engloban o deseño de produtos de sensibilización e formación, a creación dunha rede polo
emprego e actividades de difusión dos programas.
· Formación: a formación dos proxectos de eo/oe deberá axustarse, na medida do posible, ós contidos mínimos
establecidos nos reais decretos que regulen os certificados de profesionalidade da ocupación correspondente.
desta forma, garántese que o plan formativo do proxecto adecúese ó oficio ou posto de traballo que se vai
desempeñar, dando resposta ás demandas do mercado de traballo.
· Normativa: contén a normativa que establece as bases reguladoras da concesión de axudas e subvencións aos
programas de escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego, publicada pola consellería de
traballo e Benestar.
· Servizo de Documentación: Servizo permanente que ofrece tanto a posibilidade de acceder aos contidos das
publicacións propias da upd como á relación do fondo bibliográfico que dispón a Mancomunidade de Vigo. o
centro de documentación está dispoñible a través da web: www.maiv.org/upd/documentacion.
· Boletín informativo Arco da Nova: é un boletín electrónico mensual sobre o emprego e o desenvolvemento
local.

· Landra: é a revista semestral onde se da a coñecer o mellor dos proxectos de escolas obradoiro e obradoiros
de emprego desenvoltos na provincia xunto con experiencias do empresariado, artigos de opinión, etc.
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Tríptico da Upd
Ferramenta de difusión que presenta a nova Web da upd e guía ao usuario polas súas distintas áreas e contidos. este
tríptico ven a ser unha guía rápida do manexo da web, deseñado co fin de sacarlle o maior proveito posible.

Arco da Nova
arco da nova é un boletin electrónico informativo que está
especializado na edición de noticias de actualidade referentes á
formación, emprego e desenvolvemento local en todas as súas facetas.
cunha imaxe totalmete renovada, esta upd publicou 23 números. a súa
distribución foi únicamente en formato dixital a unha base de datos
formada por máis de 350 usuarios, onde figuran os axentes de emprego
e desenvolvemento local, escolas obradoiro, obradoiros de emprego e
outras entidades relacionadas co desenvolvemento local, a promoción
socioeconómica e o emprego, así como ás persoas que soliciten recibir
o boletín a través da web da upd: http://www.maiv.org/upd/anova/.

Promoción dos Programas de Escolas Obradoiro e Obradoiros de
Emprego
Obxectivos
achegar os obxectivos e características principais dos programas de escolas obradoiro e obradoiros de emprego
ás entidades promotoras dos proxectos, así como ao persoal que traballa neste ámbito ou mesmo ás posibles
persoas beneficiarias dos mesmos.
Servir de canle de comunicación e fortalecer os vínculos entre todos os proxectos de escolas e obradoiros
ofrecendo diferentes ferramentas para a difusión dos mesmos.

Webs EO/OE
a web da upd, entre outras finalidades, foi unha plataforma de referencia non so para o persoal participante no
programa de escolas obradoiro e obradoiro de emprego, senón para todos aqueles colectivos vinculados cos programas
de formación e emprego.
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para levar a cabo esta acción, e así favorecer este proceso de difusión, a upd ofreceu aos distintos proxectos que
se executaron a posibilidade de dispor dunha nova páxina web propia manexable a través dun panel de control
propio polo propio persoal do proxecto e ás que se tiña acceso a través da páxina da upd.
esta páxina ofrece información escrita e gráfica permitindo tanto a subida de novas de interese, como galerías de
imaxes e incluso vídeos do proxecto.
os sitios Web de escolas e obradoiros que se crearon o longo do proxecto foron:
· Web o.e. a estrada Vii
· Web o.e. camino de Santiago ii
· Web o.e. lalin Social ii
· Web o.e. Vigo ornamental
· Web o.e. “alfacuca” (Mos)
· Web o.e. “Hostalaría pedro Madruga” (Soutomaior)
· Web e.o. “Mar de Vigo V”
· Web o.e. “os prados” (a lama)
· Web o.e. “pontecesures ii” (pontecesures)
· Web o.e. “Santa Baia” (ribadumia)
· Web o.e. “Mobilia” (deputación)
· Web e.o. “Santiago apóstolo iii” (Barro)
· Web o.e. “Santa Xusta” (Moraña)
· Web o.e. “uliae aquam” (catoira)
· Web o.e. “Monte das Flores iV” (o grove)
· Web e.o. “VigoZoo iV” (Vigo)
· Web o.e. “Monteporreiro ii” (pontevedra)
· Web o.e. “o encontro” (pontevedra)
· Web o.e. “Hostalaría do Salnés ii” (o grove)
· Web o.e. “covelo natura Sostible aQa” (covelo)
· Web o.e. “Marín Social” (Marín)
· Web o.e. “capacita Moaña” (Moaña)
· Web o.e. “Forcarei i” (Forcarei)
· Web o.e. “Hostalaría do Salnés iii” (o grove)
· Web o.e. “as telleiras ii” (cambados)

Revista Landra
a revista landra, é un instrumento de divulgación e difusión non só das iniciativas vinculadas cos programas de
escolas obradoiro e obradoiros de emprego, senón tamén das vinculadas con temas sobre emprego e
desenvolvemento local.
esta revista, que ten unha periodicidade semestral, contén cinco seccións: editorial, tribuna, escolas abertas,
obraquedobra e apuntamentos. cada unha delas está dirixida a que participen as diferentes persoas que traballan
tanto nos proxectos de escolas obradoiros (dirección, titoría, docencia e alumnado traballador) como as outras que
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a pesar de non ter unha relación directa cos programas, si coñecen a problemática do desenvolvemento ocal e
colaboran facendo as súas achegas neste eido.
durante estes dous anos editáronse catro números da revista, participando un total de 29 proxectos, ademáis de
diversas persoas que aportaron as súas ideas en temas tan diversos como a igualdade de oportunidades, o
autoemprego ou novos xacementos de emprego.

os proxectos que participaron neste período son:
• obradoiro de emprego nigrán ii
• obradoiro de emprego a estrada Vi
• obradoiro de emprego Monte das Flores
• obradoiro de emprego Marín Social
• obradoiro de emprego a estrada Vii
• obradoiro de emprego Hostalaría pedro Madruga
• obradoiro de emprego Hostalaría do Salnés ii
• obradoiro de emprego o encontro
• obradoiro de emprego capacita Moaña
• obradoiro de emprego lalín Social ii
• obradoiro de emprego as telleiras ii
• escola de emprego Mar de Vigo V
• obradoiro de emprego os prados

Avaliación das Accións de Comunicación
entre os obxectivos da upd están detectar e diagnosticar factores que inflúen nos procesos, lograr un maior impacto
dos resultados acadados coa posta en marcha de proxectos de emprego e desenvolvemento local, fortalecer

os

espazos de reflexión sobre cómo mellorar as accións que se executan e ofrecer aos diferentes actores do territorio
metodoloxías de análise e avaliación dos recursos.
dentro deste apartado de avaliación a upd traballou metodoloxías que posibiliten o seguimento e avaliación dos
proxectos, de cara a acadar os obxectivos establecidos. así utilizouse o traballo en rede en coordinación co persoal
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responsable das diferentes iniciativas (aedls e técnicos/as) para facer tarefas de seguimento e avaliación e
deseñáronse ferramentas na busca dunha maior participación e a formación das persoas implicadas.
todos os traballos realizados pola upd foron periodicamente avaliados polo propio equipo co obxectivo de coñecer
o grado de uso e resultados que acadaron. así por exemplo dentro das principais acción postas en marcha temos os
seguintes resultados:
• nova páxina Web da upd: 500 persoas usuarias mensuais.
• escola de emprego: 150 persoas usuarias rexistrados durante o primeiro mes de funcionamento.
• arco da nova: 300 persoas usuarias mensuais.
• revista landra: envío de 4.000 números contando as 4 publicacións.
• tríptico web upd: envío de 1.300 exemplares.
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Actividades Xerais
Programación e Mantemento de Rede Informática e da WEB
o departamento de comunicación e informática realizou actividades e implementou accións que serviron de base para
a maioría das actuación executadas polo resto dos departamentos:
• Mantemento e administración da rede informática e do servidor central: mantemento de equipos informáticos
e da rede, copias de seguridade, configuración de correos electrónicos, mantemento de listas de distribución,
dixitalización de imaxes e documentos, gravación de cds, dVds, etc.).
• apoio informático as necesidades operativas do persoal da upd.
colaboración cos proxectos técnicos que requiriron traballos de deseño e enxeñería informática, mantendo e
deseñando principalmente bases de datos:
• carga de contidos, administración e mantemento dos espazos web dos proxectos de escolas obradoiro e
obradoiros de emprego.
• carga de contidos, administración e mantemento do portal de emprego, escola de emprego.
• asesoramentos a entidades promotoras de proxectos de escolas obradoiro e obradoiros de emprego.
• asesoramentos de proxectos de valorización e desenvolvemento local.
• asesoramentos puntuais á persoal técnico de entidade públicas.
• observatorio de escolas obradoiro e obradoiros de emprego.
• Banco de ideas de proxectos de desenvolvemento local e de escolas obradoiro e obradoiros de emprego.
• Sistema de información territorial.
• Sistema de información Xeográfico.
• Servizo de documentación.

Normativa e lexislación
Mantemento e actualización das web asociadas á páxina principal da MaiV e programación e deseño das novas
seccións.
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Arquivo de prensa e publicacións oficiais
deseño, posta en marcha e actualización diaria dun arquivo de prensa e publicacións oficiais sobre novas vinculadas
ao emprego e ao territorio da Mancomunidade de Vigo.

Adaptación á Lei Orgánica de Protección de Datos
co obxecto de adaptar todos os procesos de comunicación interna e externa á lopd colaborouse coa entidade
promotora no análise, estruturación da información, deseño dos procedementos a seguir polo persoal e redacción
das cláusulas a incluír nas comunicación de peticións de datos de carácter persoal.

Traballos de deseño gráfico
apoio ao equipo técnico nos labores de deseño gráfico, delineación cartográfica e gráfica, especialmente en relación
aos proxectos de escola obradoiro e obradoiros de emprego e á cartografía de memorias socioeconómicas e
documentos de análise territorial.
así mesmo, o equipo encargado deste tipo de tarefas realizou os traballos de deseño gráfico dos produtos que se
executaron ben a través de material impreso, ben a través da web (web da upd, webs dos proxectos de escolas
obradoiro e obradoiros de emprego, portal de emprego, plataforma de teleformación, revista landra, boletín arco
da nova, boletíns en cifras e do Mercado de traballo, etc.).

Tarefas administrativas e de secretariado
• realización de tarefas administrativas e de apoio xeral ao equipo nas súas necesidades operativas.
• elaboración da documentación para a xestión administrativa do proxecto.
• petición de material para a xestión do proxecto.
• Seguimento dos procedementos administrativos de xestión de facturas.
• control dos medios materiais de consumo.
• contactos e atención telefónica.
• actualización de documentación e bases de datos.
• catalogación de novas publicacións do servizo de documentación.
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