
Programa Municipal de 
Apoio para a Inclusión Social



¿Qué é?

O Programa Municipal de Inclusión Social é un 

instrumento para favorecer a inclusión activa das 

persoas participantes, a través de medidas 

orientadas a minguar factores de risco social, 

fomentar a autonomía persoal, e facilitar a súa 

inserción social e laboral.



Finalidade
Facilitar o cumprimento dos itinerarios de integración social establecidos
a persoas que se atopan en situación ou risco de exclusión social

Obxectivos

• Favorecer a integración, a participación e a promoción social das persoas 
destinatarias nos ámbitos familiar, social, cultural, educativo e laboral.

• Promover a mellora das competencias persoais e as habilidades sociais da 
poboación atendida a través da participación en diferentes actividades 
vinculadas a vida cotiá, ao lecer, etc.

• Crear redes de apoio social, dende unha perspectiva informal

• Dar resposta ás necesidades educativas individualizadas de cada das persoas 
participantes, axudando na adquisición de coñecementos básicos (línguas 
castelá e galega, lectoescritura...), así como na preparación no acceso a de 
diferentes tipos de probas: competencias clave, graduado en ESO, probas de 
acceso a Ciclos medios e superiores...



Persoas participantes

Persoas adultas pertencentes a unidades familiares en risco de 
exclusión social, cun proxecto de intervención dos servizos 
sociais comunitarios, e perceptoras dalgún tipo de prestación 
económica (municipal ou autonómica), en especial:

• Persoas que retornan ao sistema educativo, ben asistindo a clases de 
alfabetización e/ou Educación de Adultos; ou á preparación no 
acceso a de diferentes tipos de probas: competencias chave, graduado 
en ESO, graduado en ESA, probas de acceso a FP...

• Persoas inmigrantes con descoñecemento ou baixo nivel de 
coñecemento e manexo do galego e do castelán.

• Persoas con necesidade de mellora das súas capacidades e destrezas 
individuais e sociais, necesarias para mellorar a súa autonomía. 



Contidos

Programa Municipal 
de Inclusión social

Área pedagóxica/didáctica Área de competencia persoal

Área transversal: conciliación



Área pedagóxica-didáctica

• Alfabetización

• Línguas castelá e galega para estranxeiros

• Competencias clave

• Graduado en Educación Secundaria

• Acceso a Ciclos Medios e Superiores



Área de competencia persoal

Inclúe a adquisición e mellora de habilidades 

sociais que melloren a competencia e autonomía 

da persoa nos ámbitos social e laboral, 

traballando diferentes ámbitos: comunicación, 

vivenda, saúde, familia, menores, emprego…



Conciliación

Organización, durante os períodos vacacionais, 

dun espacio de ocio para os menores das 

familias participantes no programa



Algúns datos…
187 persoas solicitaron a súa participación no programa

156 persoas participan de accións formativas

Duración estimada do programa: febrero – xuño 2017

Posibilidade de prórroga ata xuño de 2018

PARTICIPANTES  NO PROGRAMA

83%

17%

PARTICIPACION ACTIVA

PTES INCORPORACIÓN



Área pedagóxica-didáctica

Lista de agarda: 24 persoas.

PARTICIPANTES CLASES EDUCACION DE ADULTOS

24

30

30

10

Alfabetización 

Competencias 

ESO/Acceso ciclos 

Castelán/galego para estranxeiros



Área de competencia persoal
OBRADOIROS 

• Nutrición e saúde

• Organización domestica

• Corresponsabilidade no fogar

• Primeiros auxilios

• Habilidades sociais

• BAE en Internet

• Alfabetización dixital

• Imaxe persoal

• Entrevistas de traballo

• Arranxos no fogar

• Vivenda



Área de competencia persoal
SESIÓNS MONOGRÁFICAS IMPARTIDAS POR 

PROFESIONAIS ESPECIALIZADOS

• Certificados de profesionalidade

• Medicamentos e automedicación

• Vías de formación e emprego

• Sistema público de saúde

• Crianzas e castigos

• Aspectos legais da relación laboral

• Manexo dos accidentes máis comúns no fogar

• Manexo e resolución de conflictos familiares…



Algúns momentos…



GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN


