
QUE É?

A Escola Obradoiro "Mar de Vigo IV" é un proxecto de formación e emprego promovido desde 

a  Concellaría  de  Desenvolvemento  Local  e  Emprego  do  Concello  de  Vigo  e  financiado  pola 

Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, o Fondo Social Europeo e o propio Concello de Vigo

A QUEN VAI DIRIXIDA?

O proxecto diríxese a  mozos e mozas de 18 a de 25 anos en situación de demanda de 

emprego,  priorizándose  aqueles  e  aquelas  de  niveis  de  formación  máis  baixos  e  con  máis 

dificultades para atopar emprego.

CAL É O SEU OBXECTIVO?

O obxectivo da escola taller Mar de Vigo IV é formar ao alumnado coa finalidade de que 

adquiran os coñecementos e as destrezas de cada unha das especialidades, así como as actitudes e 

comportamentos  propios  do  mundo  laboral.  Todo  cunha  única  finalidade:  "aumentar  as  súas 

posibilidades de inserción laboral".

FASES 

O proxecto da Escola Obradoiro Mar de Vigo IV ten unha duración de ano e medio, está 

dividido en tres fases de seis meses, durante as cales o alumnado asiches á escola en horario de 

7:30 a 15:30 horas.

Primeira Fase: fase de formación                                                                                                              

A primeira fase ou "fase de formación" desenvólvese do 28 de decembro de 2007 ao 27 de 

xuño  de  2008.  Caracterízase  por  estar  dedicada  á  adquisición  de  coñecementos  e  destrezas 

elementais en cada unha das especialidades. Durante esta fase os alumnos e alumnas perciben 

unha bolsa de 6,01 euros por día asistido.

Segunda e terceira fases: fases de execución do proxecto de obra                                                     

A segunda e terceira fases desenvólvense do 28 de xuño de 2008 ao 27 de xuño de 2009.

Caracterízase por alternar a formación coa execución do proxecto de obra, participan nelas as 

alumnas e alumnos que superan a primeira fase, sendo contratadas e contratados polo Concello de 

Vigo coa modalidade de "contrato de formación".



ORGANIZACIÓN DOCENTE E ADMINISTRATIVA

O Persoal da escola taller está constituído por:

• Director.

• Titora.

• Expertos docentes: un por especialidade.

• Administrativa.

• Conserxe-condutor.

• Profesora de educación compensatoria.

• Orientador ou orientadora laboral.

Contrátanse, ademais, os servizos dunha enxeñería naval para realizar o proxecto construtivo, así 

como para o seu seguimento.

ESPECIALIDADES FORMATIVAS

Carpintería de Ribeira                                                                                                                                 

Esta  especialidade  pretende  que  os  alumnos  e  alumnas  adquiran  os  coñecementos  e 

destrezas que os capaciten para inserirse laboralmente nos seguintes campos:

• Carpintería naval.

• Interiores.

• Confección de modelos.

• Carpintería en xeral. 

Construción naval en laminados de madeira                                                                                             

Con esta especialidade perséguese a capacitación das alumnas e alumnos en novas técnicas 

de  construción,  con  laminados  de  madeira,  aplicadas,  no  noso  caso,  ao  naval,  pero  que  por 

extensión serven para todo tipo de traballos con estes materiais.

Tamén se adquire formación básica en laminados con poliester.

Actividades Náuticas                                                                                                                                    

Especialidade que pretende conseguir un perfil de profesional náutico polivalente, cubrindo 

a crecente demanda das empresas do sector e os portos deportivos, capaz de asumir entre outras, 

as seguintes tarefas:

•Mantemento e reparación de embarcacións.

•Confección de velas.

•Manexo de pequenas embarcacións de vela e motor.

Ademais, nesta especialidade inclúese a realización de labores de divulgación con escolares.



MATERIAS COMPLEMENTARIAS

As  materias  complementarias,  teñen  a  función  de  perfeccionar  e  completar  o  proceso 

formativo, co fin de conseguir un maior índice de inserción laboral entre o alumnado participante.

As que se imparten nesta Escola Taller son:

Educación compensatoria: Pretende apoiar aos alumnos e alumnas que non alcanzaron o Graduado 

en Secundaria, xa que esta titulación é de suma importancia na procura de emprego.

Alfabetización informática: Inclúese un módulo de informática básica, de 30 horas de duración, na 

que se dota ao alumnado das destrezas básicas nas novas tecnoloxías, enfocándoas a situacións 

prácticas  e  útiles  como  a  procura  de  emprego,  a  elaboración  de  currículum  e  cartas  de 

presentación entre outros.

Orientación, información profesional e formación empresarial: Persegue dotar ao alumnado de 

coñecementos básicos laborais:

• Preparación de currículum.

• Estratexias de face a entrevistas de traballo. 

• Coñecemento de distintos tipos de contratos.

• Interpretación de nóminas.

• Declaración da renda.

• Toma de contacto coas empresas dos sectores representados.

Todo iso con vistas á inserción laboral dos alumnos e alumnas unha vez finalizado o proxecto.

Igualdade  de  xénero:  Módulo  de  16  horas  de  duración  mínima,  no  que  se  traballa  sobre  a 

problemática creada na sociedade, polos tratos discriminatorios en función do xénero.

O seu obxectivo é alcanzar unha maior concienciación cara ao problema por parte do alumnado.

Sensibilización ambiental:  Módulo de 10 horas de duración mínima. Persegue dar unha idea dos 

problemas mais perentorios que se lle presentan ao medio ambiente, así como das posturas a 

adoptar na nosa vida cotiá para paliar os seus efectos, desde a escala de actuación que nos ocupa.

Prevención  de  riscos  laborais:  Módulo  Módulo  de  50  horas  de  duración  por  especialidade 

formativa.Trátanse  as  normas  e  pautas  de  seguridade  xerais  así  como as  específicas  de  cada 

profesión.



PROYECTO DE OBRA

O proxecto de obra de execución nas fases 2ª e 3ª, para cada especialidade formativa é o seguinte:

Carpintería de ribeira

• Construción seguindo as técnicas tradicionais dunha dorna de tope.

• Finalización da construción do galeón do proxecto anterior.

• Reparacións.

Construcción naval en laminados de madeira

• Construción  en  laminados,  contrachapados  e  poliester  dunha  embarcación  de  apoio 

cabinada.

• Finalización do interior do cruceiro do proxecto anterior.

Actividades náuticas

• Acastillaxe e confeción das velas das embarcacións construidas na escola.

• Reparación e mantemento das embarcacións construidas nos proxectos anteriores.

• Asistencia e organización de eventos náuticos.

• Programas de divulgación "aulas del mar" con escolares.

Navegando a todo trapo Encolado de seccións Embarcaciones de la escuela 
participando en la Tall Ships


