
ESCOLA OBRADOIRO 

"MAR DE VIGO II"

QUÉ É?

A Escola obradoiro “Mar de Vigo II”, como continuidade da anterior Escola "Mar de Vigo", foi un proxecto de formación e 

emprego promovido polo Concello de Vigo e financiado pola Xunta de Galicia, o Fondo Social Europeo e o propio Concello.

A QUEN VAI DIRIXIDA?

Este proxecto, de 18 meses de duración, dirixiuse a mozos e mozas menores de 25 anos, dándose prioridade a aqueles/as con 

niveis de formación baixos e, por tanto, con menores posibilidades de inserción laboral.

CAL FOI O OBXECTIVO?:

O obxectivo da Escola obradoiro "Mar de Vigo II" foi capacitar ao alumnado traballador para que adquira os coñecementos e 

destrezas propias dun oficio, dotándose así dun potencial profesional para que se poidan introducir no mercado laboral.

ESPECIALIDADES

Tres son as especialidades que se impartiron nesta escola con quince alumnos/as en cada unha:

- Carpintaría de Ribeira

- Novas Técnicas de Construción Naval

- Actividades Náuticas

Os contidos propios destas especialidades vironse incrementados polas chamadas “complementarias” , materias de apoio para 

perfilar una formación máis completa, tales como apoio para a obtención do graduado e orientación laboral.

FASES

O proxecto dividiouse  no  tempo en tres  fases  de  seis  meses  cada unha,  a  primeira  de  “formación” transcorreu  entre  o 

01/12/2003 e o 31/05/2004 e nela o alumnado adquiriu destrezas básicas do oficio. Nas dúas seguintes, que se desenvolveron 

entre xuño do 2004 e maio do 2005, coexisteu a formación e a execución da obra prevista no proxecto, e os/as alumnos/as 

traballadores/as estiveron ligados/as ao Concello por un contrato de formación. 

http://emprego.vigo.org/marco.php?page=10


O PROXECTO

Consistiu, segundo a especialidade, en:

- Carpintaría de ribeira: construción dun bote polbeiro e unha traiñeira de pesca.

- Novas Técnicas de Construción Naval: construción dun modelo, molde e embarcación, tipo cruceiro cabinado e con interiores.

- Actividades Náuticas: organización de eventos náuticos, actividades náutico-turísticas e organización das aulas do mar. 

http://emprego.vigo.org/marco.php?page=132
http://emprego.vigo.org/marco.php?page=134
http://emprego.vigo.org/marco.php?page=133
http://emprego.vigo.org/marco.php?page=143

